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Sammendrag 

Forfatter: Anja Tiller 

Veileder: Nora Sveaass og Evelin Gerda Lindner 

Tittel: Drøfting av internalisert rasisme i relasjon til psykoterapi. En litteraturgjennomgang 

Bakgrunn: Temaet om psykologiske effekter av rasisme er tatt opp og behandlet i amerikansk 

faglitteratur. Det finnes lite litteratur om temaet i Norge. Det finnes undertrykte befolkninger i 

Norge (for eksempel samene, kvenene, jødene, og romanifolket) og landet har et økende 

antall innvandrere. Internalisert rasisme og rasistisk selvhat forstås som konsekvenser av 

rasisme og undertrykking og er sentrale problemer å belyse og å ha bevissthet om i terapi. 

Men til tross for dette finnes det relativt få terapeutiske artikler internasjonalt som omhandler 

terapeutisk endring av internalisert rasisme. Bakgrunnen for denne oppgaven er et ønske om 

bedre å forstå internaliseringsfenomener relatert til rasistisk undertrykking og se på hvilken 

litteratur som finnes om psykoterapeutisk endring når det gjelder tema. Spesielt ønsker jeg å 

se på psykoterapeutisk relasjon og allianse i et slikt perspektiv. Fordi det er såpass lite 

terapeutisk litteratur som tar for seg endring av de sentrale internaliseringsfenomener, og 

følgelig at det er et begrenset fokus på denne problemstillingen, er det et mål i denne 

oppgaven å drøfte om internalisert rasisme og rasistisk selvhat kan være anvendelige begreper 

i psykoterapi.  

Metode: Litteraturstudie, det vil si gjennomgang av psykologiske fagartikler. 

Resultat: Søk i elektroniske databaser viser at det generelt er flere fagartikler og mer 

forskning på fenomenene internalisert undertrykkelse og internalisert rasisme, enn på rasistisk 

selvhat og på psykoterapeutisk litteratur som angår disse fenomenene.  

Konklusjon: Det er få studier som omhandler terapeutisk endring av de sentrale 

internaliseringsfenomenene som drøftes i denne oppgaven. En psykoterapeutisk 

endringsprosess vil kreve at terapeuten har god innsikt og opplæring om både fenomenene og 

utfordringene i tilknytning til psykoterapeutisk allianse og terapeutisk endring av internalisert 

rasisme og rasistisk selvhat i terapi.  
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Forord 

Jeg vil starte med å takke så mye for god veiledning og tålmodighet fra veileder Nora Sveaass 

og veileder Evelin Gerda Lindner. Uten dere hadde denne oppgaven ikke blitt ferdig. Jeg har 

også fått veiledning i metode av Knut Inge Fostervold. Generelt har jeg fått mange 

oppmuntrende ord på veien, mange takk til alle. En enestående og fjellstø partner har vært 

med meg i hele denne skriveprosessen, mange hjertelige takk til Øystein som har hjulpet med 

korrekturlesing i en travel hverdag.  

 

Overalt på kloden finnes folk som oppgavens tema kan være relevant for. Her er noen 

sitateksempler som er dekkende for det temaet som studeres:   

 

«The practice of slavery stopped over a hundred years ago, but the minds of our citizens have 

never been freed» (Black Rage av Grier, W.H & Cobb, P.M. 1968, side 20).  

 

«The Negro, as we have said, creates an anti-racist racism for himself. In no sense does he 

wish to rule the world». (Black Skin, White Masks av Franz Fanon, 1952, side 132).  

 

«The assimilation of the evil ways of the oppressor by the oppressed is the worst result of 

oppression: the victim takes on the ways of life of the victimizer and begins to victimize 

others» (Guadalupe, Mother of the New Creation av Virgillio P. Eliondo, 1997, side 56).  

 

«The exorcizing of the internalized oppressor is on of the biggest accomplishments that the 

client can make in the therapy process». (Healing the American Indian soul wound» av 

Duran, Duran, Brave Heart, & Yellow Horse-Davis, 1998, side 350). 
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1. Innledning 

Denne litteraturstudien handler om «Internalisert rasisme» som en følge av systematisk 

undertrykking på grunn av rase- og etniske forskjeller. I boken Black Rage (1968) skriver 

Grier & Cobb (1968, side 20) at selv om slaveriet i USA for lengst er opphørt så er ikke 

sinnene til befolkningen frigjort, og med den setningen treffer de kjernen av det fenomenet 

som ofte betegnes som «internalisert undertrykkelse»
1
. Internalisert undertrykkelse er en 

psykologisk form for undertrykkelse hvor ytre undertrykkere ikke lenger er nødvendige for å 

opprettholde og videreføre undertrykkende tanker, holdninger og handlinger hos enkelt 

personer i undertrykte sosiale grupper. Internalisering er et læringsfenomen og fenomenet 

«internalisert undertrykking» har å gjøre med relasjonell og sosial maktasymmetri mellom en 

undertrykkergruppe og en undertrykt gruppe. Det handler om hvordan folk opplever å bli møtt 

av andre og om læring i sosiale sammenhenger. Det handler om holdninger og forventninger 

som folk blir møtt med ute i samfunnet og som spiller inn på graden av internalisert 

undertrykkelse. Internalisert undertrykkelse er et paraplybegrep som inkluderer «internalisert 

rasisme»
 1

 og de to uttrykkene brukes ofte om hverandre i litteraturen når tema som rasisme 

og etnisk diskriminering omhandles. Internalisert undertrykkelse er et begrep som også brukes 

om andre former for undertrykkelse enn rasisme, eksempler er undertrykking i forhold til 

sosial klasse, religion, kjønn, seksuell legning og kroppsrelaterte fenomener som fedme og 

utseende. I denne oppgaven vil fokus i hovedsak være på internalisert undertrykkelse i forhold 

til rasisme, altså «internalisert rasisme». Susanne Lipsky (1987) har en definisjon som fritt 

oversatt lyder: «Det er internalisert undertrykking når vi vender mot oss selv, mot våre 

familier og vårt eget folk de belastninger som er et resultat av majoritetssamfunnets rasisme 

og undertrykking». I denne oppgaven skal jeg belyse hvordan internalisert undertrykking 

omtales i psykologisk faglitteratur.  Hovedspørsmålet mitt er om «internalisert rasisme» og 

«rasistisk selvhat»
 1

 er anvendelige og meningsfulle begreper i forbindelse med psykoterapi.  

Før jeg presenterer forskningsspørsmålet og undersøkelsen i detalj vil jeg gi en kort oversikt 

over hvordan disse fenomenene er blitt berørt og beskrevet i psykologisk litteratur generelt.  

 

                                                 
1
 Jeg vil i det følgende benytte meg hyppig av disse begrepene - internalisert rasisme, internalisert undertrykking 

og rasistisk selvhat, men vil stort sett ikke bruke begrepene i anførselstegn.  
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1.1 Kort historisk gjennomgang 

Teorier om internalisering som et resultat av sosialiseringserfaringer har en lang historie innen 

psykologi og det antas at det undertrykkende budskapet og erfaringer tas inn som en del av 

personligheten det vil si internaliseres. I boken «Das Unbehagen in der Kultur» fra 1930 

beskrev Sigmund Freud (1962) internaliseringsprosessen hos undertrykte som «introjeksjon», 

det vil si at uttrykk for aggresjon mot undertrykkeren må forhindres. Og når aggresjonsuttrykk 

hemmes kan den vendes innover mot den undertrykte personens ego. Hvis den undertrykte 

person over tid identifiserer seg med undertrykkerkulturen og dens budskap så vil dette 

inkorporeres som en del av superego-instansen og det kan i følge Freud oppstå en indre 

psykisk konflikt. Superego vil hemme den undertrykte persons ego med angst for å hindre 

aggresjonsuttrykk og eventuell etterfølgende straff fra undertrykkeren. Slik forklarer Freud 

hvordan superego kan bli en slags indre undertrykker ved å hemme egofunksjoner med angst 

og skyldfølelse også uten en reell trussel fra en ytre autoritet (1962).   

Mindreverdighet 

Et annet perspektiv kommer fra Alfred Adler (1933, side 96) som har stor innflytelse innen 

feltet psykologi, makt og undertrykking. Sentralt her er Adlers teori om 

mindreverdighetskomplekset. Adler vektla sosiale drivkrefter fremfor Freuds fokus på det 

biologiske som forklaring av nevrotiske konflikter og forklarte nevrotiske mindreverdighets-

konflikter som blant annet ego-overkompensering. Mindreverdighetskonflikter nevnes ofte i 

litteraturen i forbindelse med internalisert undertrykkelse. Inspirert av Adler brukte Franz 

Fanon (1952) begrepet «internalisert mindreverdighetskompleks» (side 11) som han ikke anså 

som et resultat av latente neurotiske trekk fra barndommen. Snarere forklarte Fanon sterke 

mindreverdighetskompleks hos svarte koloniserte og sosioøkonomisk undertrykte folk (side 

147) som fremmedgjøring fra egen kultur og eget folk og som identifikasjon med hvite 

idealer. Oversetter man Fanons beskrivelse til norsk kan man si at undertrykte svarte personer 

«tar inn mindreverdighet gjennom huden» («epidermalization of inferiority»). Fanon 

beskriver denne type mindreverdighetskompleks på mange måter, for eksempel når svarte 

koloniserte folk (side 13) nedvurderer seg selv (side 75), opplever skam og avskyr seg selv 

(side 116) og vil være som «den andre» (det vil si undertrykkeren) som gir ham verdi (side 

154). I følge Fanon utvikler de svarte undertrykte «aktelse for andre» fremfor selvaktelse. 

Dette er psykologiske mekanismer (side 120) som konsekvens av at svarte gjøres 
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mindreverdig (side 149). Det er i følge Fanon ikke de svarte som gjør seg selv mindreverdig 

eller ikke-eksisterende (side 139). Internalisert mindreverdighetskompleks er en form for 

internalisert undertrykkelse. Det er mange som i ettertid har tatt tak i teoriene og de kliniske 

observasjonene til Fanon vedrørende dette fenomenet. Blant dem er Harrell (1999) som 

foreslår at kognitive skjema aktiveres i psykoterapi med svarte undertrykte folk for å 

muliggjøre kritikk og bevissthet om prosesser og faktorer i miljøet som fører til utviklingen av 

hva han kaller «Manichean mind». «Manichean Mind» er et begrep brukt av Fanon (1967) og 

vil si kolonisert og undertrykt tankesett hvor tenkningen er spaltet i en svart- og hvitt- 

dikotomi.  Kognitive skjema nevnes av Harell som en struktur som er tilgjengelig for terapi, 

for å få til endring av internalisert undertrykkelse. «Kognitive skjema» er av Beck (1979, side 

282-284) definert som relativt vedvarende strukturer av organisert gjentakende tankemønster, 

som brukes for å sortere, avkode og vurdere stimuli som erfares. Skjema har verbalt innhold, 

som for eksempel selv-kritikk, fordommer, ønsker, forventninger, vurderinger og ideer og 

som av terapeuten kan identifiseres som gjentakende tankemønstre og tema i holdninger, 

overtro, forventninger og fordommer. I denne sammenhengen er kognitive skjema en måte 

som internalisert undertrykking kommer til uttrykk på.  

Internalisering av rasisme forekommer hos personer som har opplevd ytre undertrykking og 

som har identifisert seg med negative stereotypier, fordommer og andres rasistiske holdninger 

om seg selv og sine. Utover politikk og direkte erfart rasisme kan undertrykkelse innebære at 

en gruppe blir oversett.  Folk fra undertrykte folkegrupper bombarderes ofte med kultur, språk 

og undertrykkergruppens perspektiver, holdninger og verdier i ulike sammenhenger. 

Undertrykkelsen erfares i utdanningssystemet, massemedia og ulike andre kulturelle 

sammenhenger hvor kun undertrykkergruppens perspektiver og holdninger får plass, mens 

den undertrykte gruppen ofte behandles negativt, stilles i et dårlig lys eller ignoreres. 

Littlewood & Lipsedge (1997) nevner polariseringen vi/dem og hevder at undertrykkerne 

trenger «de andre» som syndebukker, «de andre» utsettes for projeksjon av undertrykkernes 

egne mangler, utilstrekkelighet og uakseptable impulser.  Internalisert rasisme kommer til 

uttrykk som smertefulle personlige relasjoner og som sosiale konflikter, samt at det influerer 

relasjoner mellom grupper. Rasismens erfaringer internaliseres for så å bli en del av den 

personlige identiteten og identiteten i relasjon til opprinnelsesgruppen.   

Resultatet av internalisert rasisme kan være alvorlig og Padilla (2001) nevner selvdestruktiv 

atferd og devaluering av hverandre i den amerikansk-latinske befolkningen som eksempel. 
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Det er internalisert rasisme når personer i en undertrykt befolkningsgruppe tror på negative 

budskap om at de er «undermennesker, udyktige, underlegen, laverestående, late og en byrde 

for samfunnet» (side 61- 62). Denne definisjonen til Padilla tydeliggjør at uttrykket 

«internalisering av rasisme» både er relatert til internalisering av negativ personlig identitet og 

internalisering av negativ gruppeidentitet (det vil si en identitet man har i tilknytning til 

opprinnelsesgruppen). 

Kardiner og Oversey 

En ytterligere innsnevring av det nevnte begrepet internalisert rasisme er selvhat. I boken 

«Mark of oppression» beskriver Kardiner og Ovesey (1967) selvhat som en av flere 

følelsesmessige reaksjoner på rasisme og sosial avvisning, selvhatet beskrives som en del av 

et nevrotisk mønster som er relatert til avvisning i barneårene (side 294). Kardiner og Oversey 

har utviklet teorier om hvordan rasisme og selvhat er forbundet, og relatert til «lav 

selvaktelse» (selvforakt side 304). I tillegg forklarte disse forfatterne fenomenet selvhat hos 

svarte amerikanere som introjiserte og aksepterte «hvite idealer». Ulike psykologiske og bare 

delvis effektive former for ego-forsvar er i virksomhet hos svarte amerikanere mot selvhatet. 

Et slikt forsvar er blant annet mekanismene projeksjon, angst (side 366), mistenkelighet og 

gjensidig misunnelse (side 356). Denne type selvhat er enten direkte rettet mot egen person 

eller projisert mot andre svarte som skam (side 290), hat (side 304) og aggresjon (side 295). I 

tillegg kan kompensering for lav selvaktelse og selvhat føre til kompromitterte mål (det vil si 

ut fra føringene av nevrotisk selvhat og egne ønsker tvinger personen til å gjøre kompromisser 

på egne mål). For eksempel fremstår dette som apati, hedonisme, over-høflighet (side 304), 

suksessfobi (side 287) som kan forhindre effektive sosiale relasjoner (side 316). Akkurat som 

det finnes «et personlig ego» så er gruppetilhørighet i følge Kardiner & Ovesey en 

selvreferanse (side 360) som er relatert til «et sosialt ego». Både personlig-ego og sosialt-ego 

har utgangspunkt i hvert individ og vil si hvordan man oppfatter og referer til seg selv som 

individ og hvordan man oppfatter seg selv i relasjon til sosiale grupper (side 359). Tar man 

perspektivet til Kardiner & Ovesey så er hovedfokus i denne oppgaven på det sosiale ego som 

også blir belyst av andre teoretikere.   
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Gordon Allport  

Sosial-psykologen Gordon Allport (1954) beskriver i likhet med Kardiner & Ovesey sosiale 

og individuelle drivkrefter for nevroser. Allport beskriver et nevrotisk selvhat indusert av 

rasistisk diskriminering og nedvurdering (side 160). Forklaringen Allport gir for rasistisk 

induserte selvhat er kompleks og inspirert av hans teori velger jeg generelt å bruke uttrykket 

«rasistisk selvhat» for å skille uttrykket fra forklaringene i tradisjonelle psykoanalytiske 

teorier. Uttrykket «rasistisk selvhat» er ikke et uttrykk som til vanlig brukes innen psykologi, 

men det er brukt i noen artikler, blant annet i en artikkel om raseidentitetsteori av Thomson  

(1997, side 52).  Allport som bruker et noe annerledes uttrykk beskriver dette sosialt induserte 

rasistiske selvhat i følgende punkter: 1) Innover-straffende (intrapunitive) (side 160) 

kompensatorisk og selv-forsvarende reaksjon på rasediskriminering. 2) assimilasjon og 

identifikasjon med undertrykkergruppens idealer (side 151). 3) aksept av å bli møtt med 

undertrykkende negative holdninger og fordommer. 4) opplevd skam (side 160) for egen 

rasetilhørighet (side 152) og truet selvaktelse (side 158, 171). 5) avsky, hat og aggresjon mot 

medlemmer i egen rasegruppe. Det er ikke alle personer fra undertrykte grupper som utvikler 

et rasistisk selvhat. Nevrotisk innover-straffende og utover-straffende selvforsvar som 

reaksjon på rasediskriminering kan forekomme samtidig i en og samme person (side161).    

Allport inkluderer i sin forståelse både inn-gruppe-perspektivet av rasisme og individuelle og 

kollektive aspekter ved selvbegrepet. Teoriene til Kardiner & Ovesey og Allport er 

banebrytende og senere gjør også Tajfel & Turner (1986) et teoretisk skille mellom privat 

identitet og kollektiv identitet som er en annen uttrykksmåte av et liknende fenomen. Skillet 

mellom sosial og individuell identitet er støttet også i nyere forskning. Luhtanen & Crocker 

(1992) har funnet empirisk støtte for et skille mellom personlig identitet og kollektiv inn-

gruppe-identitet og de har funnet evidens for ulike typer kollektiv medlemskaps-identitet 

(privat og offentlig). 

«Nigrescence» forskningen 

Senere kommer jeg inn på Nigrescence-forskningen som studerer raseidentitetsutvikling og 

som har funnet empirisk evidens for flere nyanserte identiteter hos svarte amerikanere. Innen 

nyere forskningstradisjon, inkludert nigrescence-forskningen benyttes også selvhat-begrepet, 

blant annet i «Cross Racial Identity Scale» (CRIS) utviklet av William E. Cross, 1971 og 

1991 (Cross, 2001). Via CRIS skalaen er det funnet evidens for selvhat som anti-svart 
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identitet (Vandriver et al., 2002), som kan sies å være en del av identitetsutviklingen til 

enkelte personer i den svarte amerikanske befolkningen. En person som har vært utsatt for 

rasisme kan ha ulike identiteter, og i denne sammenhengen så innebærer det ofte konfliktfylte 

personlige og kollektive identiteter som også kan være selv-motsigende.  

Rasistisk selvhat 

Uttrykket «rasistisk selvhat» er som antydet ikke hyppig brukt innen psykologi, men begrepet 

er interessant av flere grunner. Det finnes eksempler på bruk av relaterte begreper som for 

eksempel «etnisk selvhat» (Hipolito-Delgado, C.P., 2010). I andre tilfeller koples begrepet 

selvhat til rasisme ved for eksempel uttrykk som «svart selvhat» (Baldwin, J. A., 1979; Hall, 

R.E. & Pizarro, J.M., 2010), «selvhatende jøde» (Finlay, W.M.L., 2005) og «jødisk selvhat» 

(Gilman, S.L., 1986, Reitter, P. 2012). Det finnes også andre beskrivelser for selvhat i en 

rasistisk kontekst, et eksempel er Taylor (1999) som bruker uttrykket - «den indre kolonist» -

(the internal colonialist) (side 175).  

Begrepet «selvhat» i forbindelse med internalisert undertrykkelse og internalisert rasisme er 

ladet og bruken er kritisert helt siden 1960-tallet av blant andre Baldwin (1979), som en 

eurosentrisk forståelse av svarte amerikaneres identitet.  Flere alternative termer er brukt 

innen psykologi for eksempel så bruker Lindner (2009, side 50) begrepet «selv-krenkelse». 

Fanon (1952) bruker ikke begrepet selvhat, men formuleringer som «avsky mot seg selv» 

(selvforakt) og «nedvurdering av seg selv», noe som han forklarer som et resultat av 

koloniseringen av svarte befolkninger, rasismen, sosioøkonomisk undertrykkelse og 

fremmedgjøring.  

Internalisert rasisme og rasistisk selvhat beskriver teoretisk sett kognitive og emosjonelle 

aspekter hos enkelte personer som har vært utsatt for undertrykkelse og rasisme. Personer 

med rasistisk selvhat har selv erfart ytre undertrykkelse på grunn av hudfarge eller fysiske 

trekk og har opplevd resultatene av undertrykkelsen blant sine egne, for deretter å ha 

internalisert selv-kontrasterende idealer. Det er naturlig å gjøre en slutning om at en person 

som lenge nok opplever undertrykkelse og diskriminering har et potensiale for å utvikle 

rasistisk selvhat. Personer med et rasistisk selvhat lærer å nedvurdere seg selv, sin 

opprinnelse, kultur, sitt utseende og sin egen rase eller etniske gruppe.  Studier av Charles 

(2003, 2010) støtter derimot ikke at det er en korrelasjon mellom rasistisk selvhat (det vil for 

Charles si et ønske om å endre hudfargen) og lav selvaktelse. Med andre ord, det er ikke noen 
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opplagte og enkle forklaringer på folks ønske om å endre på utseende, det kan være andre 

grunner enn rasistisk selvhat. Undersøkelsen nevnes her for å påpeke at forståelsen av slike 

sosiale fenomener som internalisert rasisme og rasistisk selvhat ikke alltid kan forstås via 

enkle slutninger og intuisjon. Funnene til Charles (2003) er ikke sammenfallende med funn av 

Charles (2010). I 2010 fant Charles at svarte fra Jamaica som bleket huden generelt hadde 

lavere individuell selvaktelse, men de som bleket huden ikke var veldig ulik på kollektiv 

«rase- selvaktelse» med andre svarte på Jamaica som ikke bleker huden. Dette kan bety at å 

bleke huden ikke nødvendigvis skyldes internalisert rasisme. Studiene til Charles er en 

påminnelse om at folk lever i en kompleks sosial verden med mange mulige situasjonelle 

faktorer som kan ha innflytelse på holdninger og atferd i tillegg til undertrykte folkegruppers 

traumatiske historie. 

I denne oppgaven glemmer jeg ikke kompleksitetene når jeg skiver videre og påminner om at 

internalisert undertrykkelse og rasistisk selvhat ofte er alvorlig for dem det rammer og det er 

viktig å studere hvordan man kan få til endring av internalisert rasisme og rasistisk selvhat 

hos enkelt personer i terapi.  

Psykoterapi  

Psykoterapi er et av flere verktøy som kan tas i bruk for å bevisstgjøre og endre internalisert 

rasisme og selvhat. Men i psykoterapi kan disse fenomener også være ukjente for 

psykoterapeuten og være lite bevisste eller helt ubevisste hos klienten. Et kultursammenstøt 

kan bli resultatet istedenfor en varig og nyttig terapeutisk relasjon.  

Her tar jeg utgangspunkt i forståelsen til Orlinsky & Howard (1978) om at psykoterapi er 1) 

en relasjon mellom personer som er 2) kommet i stand av en eller flere personer som 3) 

trenger spesiell hjelp til å forbedre sin fungering som personer, 4) sammen med en eller flere 

personer som er i stand til å gi en slik hjelp. Psykoterapien er først og fremst viktig for 

personene som er direkte involvert og den influeres både av individuell og kollektiv kontekst 

(side 317).  

Moderne psykoterapi slik vi kjenner det kan sies å ha et europeisk opphav. Rase- og kulturelle 

ulikheter var ikke sentrale tema innen psykologien eller den psykoterapeutiske tradisjon fra 

begynnelsen. Spesiell fokus på rase- og kulturforskjeller i psykologi er i økende grad diskutert 

siden borgerrettighetsbevegelsen i USA på 1950-tallet. Noen eksempler på tidlige bidrag 



8 

 

innen psykologi før borgerrettighets-bevegelsen er Clark, K. B. & Clark, M.P. (1939, 1947, 

1950) som studerte identitetsformasjon hos svarte og som er kjent for studier av 

hudfargepreferanse hos barn. Dorsey, J.M. (1950) og Collins, C.W. (1952) tok for seg tema 

om psykoterapi med svarte og når psykoterapeut og klient kommer fra «ulike rasegrupper» 

(her eventuelt «etniske grupper»), fra majoritet versus minoritet eller fra undertrykker versus 

undertrykt gruppe.  

Den psykoterapeutiske relasjon  

I det følgende drøfter jeg teorier om endring i psykoterapi og hvordan dette kommer i stand. 

Sterba (1934) vektlegger klientens identifikasjon med terapeuten som det mest sentrale for 

«en terapeutisk relasjon» (ein stehendes Verhältnis, side 70). Sterba har gått i dybden på å 

forklare den terapeutiske relasjon som et viktig aspekt ved endring. Det er mulig å implisere 

fremgangsmåten til Sterba på behandling av personer med internalisert undertrykkelse og 

rasistisk selvhat. I terapien skaper terapeuten et «vi» (side 69) i følge Sterba (1934) og det 

rettes full oppmerksomhet på klientens ego. Målet er ego-spaltning for på denne måten å 

muliggjøre endringsprosesser. Utfra tanken om sosialt ego og gruppeidentifikasjon kan 

terapeuten fokusere på disse ego-aspektene ved å analysere og tolke klientens motstand i 

overføringen (side 68, 69). Når det oppstår identifikasjonen kan dette forklares for eksempel 

som at et viktig objekt fra klientens barneår overføres til terapeuten (side 67). Klienten gjør en 

identifikasjon med terapeuten ved å gjøre en sammenlikning med en viktig person i 

barneårene. Terapeuten kan så bruke sin rolle i terapien til å fokusere på spesielle aspekter 

ved pasientens nevrotiske karaktertrekk (for eksempel selvforakt i uttrykk og tenkning) og det 

brukes teknikker som isolering, distansering og objektivisering (side 66) for å endre ego og 

angstforsvar i den terapeutiske overføringen. De nevnte teknikker bruker terapeuten for å få 

klienten til å se på sine nevrotiske karaktertrekk fra utsiden eller i et annet perspektiv. 

Angstforsvaret har å gjøre med frykt for å oppdage ubevisste moralsk frastøtende innhold og 

vanskelige opplevelser.  Det kan i forbindelse med internalisert rasisme være nødvendig å 

dempe angstforsvaret for at klienten ikke skal bryte terapirelasjonen, her kan terapeuten bruke 

den oppståtte identifikasjon som klienten har fått med terapeuten. Klienten kan dersom dette 

lykkes fra terapeutens side nå bruke terapeutens ego-forsvar som forbilde for å hanskes  med 

konflikter i forbindelse med internalisert rasisme. Det kan oppstå en ego-forsvars konflikt og 

det er risiko for brudd i terapirelasjonen (side 68), og da er det viktig å forsterke klientens ego 

via identifikasjon. Sterba skriver at «vi» er et instrument som brukes for terapeutisk ego-
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splitting (side 69). En terapeutisk relasjon dannes ved at klienten via identifikasjon oppnår å 

få terapeutens ego-aspekter som et forbilde (side 70), denne identifikasjonen er nødvendig for 

å muliggjøre korrigeringer av et neurotisk forsvar og selv-bildet. Uten identifikasjon vil kun 

en automatisk assimilasjon skje i terapi og det er risiko for at terapien avbrytes.  

Det finnes mange måter å definere terapeutisk relasjon på. Her er det også fruktbart å ta med 

at relasjonen omhandler kvalitative aspekter, for eksempel vil det si troverdighet, respekt, 

varme, interesse og åpenhet i kommunikasjon (Vasquez, 2010). I tillegg til arbeidsalliansen 

kan den terapeutiske relasjon inndeles i overføring-motoverføring og autentisitet i relasjonen 

(Launikari & Puukari, 2005), disse skillene kan være greie å ha i minnet. Når jeg senere tar 

opp at rasisme og stereotypier indirekte og ubevisst kan influere den terapeutiske relasjon kan 

dette sees på som aspekter ved overføring i den terapeutiske relasjon. Overføring og 

motoverføring er begreper som er knyttet til psykoanalytisk terapi og den kan være positiv og 

negativ noe Chapman (2006) har gjort en grundig beskrivelse av.  

I 1996 etterlyste Sue, D.W., Ivey, A.E. & Pedersen, P.B. en bevegelse bort fra euro-sentriske 

og etnosentriske (det vil si hvor andre forstås med utgangspunkt i sitt eget samfunn) begreper 

til multikulturelle terapeutiske begreper som inkluderer andre kulturer, kjønn, rase og etnisitet 

som det sentrale i den terapeutiske relasjonen (kapittel 1). Med fokus på euro-amerikanske 

verdier som selv-identitet fremfor kollektiv identitet så risikerer terapeuten å misforstå eller i 

verste fall sykeliggjøre det som faller utenfor den tradisjonelle individ- og indre-sentrerte 

forståelse av psykologi. Sosial patologi må man både forklare og tilnærme seg med andre 

perspektiver.  

Den psykoterapeutiske arbeidsallianse 

Viktig for relasjonen mellom psykoterapeut og klient er terapeutisk allianse. Oversatt fra 

Marziali et al. (1981) så er arbeidsalliansen definert som «en opplevelse av å arbeide sammen 

i en gjensidig kamp mot det som hemmer pasienten».  

Det psykoanalytiske begrepet arbeidsallianse er utvidet og generalisert til andre tilnærminger 

innen psykologi. Tichenor & Hill (1989) har påpekt at terapeutisk allianse er en nødvendig 

forutsetning for endring, selv om den ikke er eneste endringsmekanisme (side 196).  Brodin 

(1979, side 253) omtaler tre aspekter ved psykoterapirelasjonen hvor terapeut og klient: 1) De 

er enige om de terapeutiske målene. 2) begge utfører en eller flere oppgaver som angår 
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terapien. 3) de utvikler et relasjonelt bånd seg imellom. Rønnestad & Willutzski (2004) 

bruker uttrykket «det terapeutiske bånd» som er kvaliteten på involvering mellom klient og 

terapeut og som er influert av gjensidige innflytelsesaspekter av tidligere og nåtidige 

erfaringer hos begge parter. Launikari & Puukari (2005) har også lagt til et fjerde punkt i 

definisjonen til Brodin, nemlig 4) at terapeuten og klienten sammen finner veien til fremtiden.  

Alliansen slik den oppfattes av klienten er spesielt viktig som en av fellesfaktorene for at 

psykoterapien skal lykkes i følge Vasquez (2010, side 127). Hva er det så klienten opplever 

som allianse? I følge Hatcher (2010) er alliansen en pågående forhandling som skjematisk-

strukturelt og emosjonelt internaliseres hos klienten, og spesielt viktig er det at klienten 

opplever å få hjelp og omsorg, samt å få økende tillit til terapeuten (side 24). Slik klienten 

opplever den terapeutiske alliansen så er terapeutens atferd og uttrykk sentral, som for 

eksempel omtanke, interesse, engasjement og vilje til å ta opp viktige tema som klienten har 

problemer med. Allianse oppnås som nevnt innledningsvis når klienten opplever 

identifikasjon med terapeuten. Andre viktige måter å forstå psykoterapeutisk allianse på er at 

klient og terapeut er enige om felles mål og jobber gjensidig for å oppnå dem i terapien og at 

følelsesmessig bånd utvikles mellom klient og terapeut (Brodin, 1979).  

Utfordringen for undertrykte befolkninger og etniske minoriteter i forhold til alliansebygging 

i psykoterapi er at få bruker helsetilbud (Turi, Bals, Skre & Kvernmo, 2009; Childs, 1990). 

Mange bruker ikke psykoterapi, mange av de som kommer i psykoterapi avbryter 

terapirelasjonen for tidlig, og mange erfarer ikke at det skjer en alliansedannelse (Rosenbeck, 

Fontana & Cottrol, 1995; Rosen et al., 2013).  

En tilleggs-utfordring: Internalisert rasisme og selvhat er en barriere for endring i psykoterapi. 

Childs (1990) beskriver selvhat og hva hun kaller «indre kolonist» og «andres forventninger 

om mindreverdighet» hos svarte amerikanske kvinner som en barriere for endring i 

psykoterapi (side 199). Det er interessant å belyse hvordan terapeuten hjelpe for at disse 

barrierer overkommes, men i det følgende avsnitt skal jeg belyse internalisert rasisme og 

rasistisk selvhat som klientvariabler.   

Klientvariabler  

Man kan spørre seg hvordan klientvariablene internalisert rasisme og rasistisk selvhat virker 

inn på den terapeutiske alliansen. Internalisert undertrykkelse kan betraktes som en 
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klientvariabel (David, 2009) og det samme gjelder internalisert rasisme og rasistisk selvhat. 

Klientvariabler er karakteristikker ved klienten som virker inn på den psykoterapeutiske 

relasjonen. Klientvariabler som rase, undertrykt minoritetsbakgrunn, og etnisk tilhørighet er 

studert siden 1970-tallet. Funn fra ulike studier er varierende hvordan relativt fikserte 

«uavhengige variabler» (Clarkin & Levi, 2003) innvirker på uavhengige målbare variabler 

som for eksempel:  

«Bruk av psykoterapi tjenester» (Turi, Bals, Skre & Kvernmo, 2009; Childs, 1990),   

«For tidlig avslutning av terapi» (Rosenbeck, Fontana & Cottrol, 1995; Rosen et al., 2013),  

«Erfaring av terapeutisk allianse» (Rosenbeck, Fontana & Cottrol, 1995; Rosen et al., 2013; 

Walling et al., 2012) og  

«Holdninger hos terapeuten» (Clarkin & Levi, 2003, side 204), for eksempel egalitære, 

troverdighet. 

Denne oppgaven setter fokus på klientvariablene rase, medlem av etnisk minoritet, 

«internalisert undertrykkelse», «internalisert rasisme» og «rasistisk selvhat» som også kan 

kalles «etnisk selvhat».  

Det er viktig å studere hvordan klientvariablene internalisert rasisme og rasistisk selvhat kan 

kartlegges i psykoterapi og hvordan de virker inn på den terapeutiske alliansen. Det er også 

viktig å få med den kompleksiteten i forståelsen og atferdsmessige uttrykk av internalisert 

rasisme og rasistisk selvhat.  

1.2 Bakgrunn for denne studien 

Temaet om psykologiske effekter av rasisme tatt oftest opp i amerikansk faglitteratur. Det 

finnes lite litteratur om temaet i Norge og jeg vet ikke om noen norske studier av verken 

internalisert rasisme eller rasistisk selvhat. Dette er et viktig felt fordi vi har undertrykte 

befolkninger (for eksempel samene, kvenene, jødene, og romanifolket) her i landet og fordi vi 

har et økende antall innvandrere. Internalisert rasisme og rasistisk selvhat er viktig å belyse i 

terapi, men det finnes relativt få terapeutiske artikler også i USA og andre steder som 

omhandler terapeutisk endring av internalisert rasisme. Bakgrunnen for denne oppgaven er et 

ønske om bedre å forstå internaliseringsfenomener relatert til rasistisk undertrykking og for å 
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se på hvilken litteratur som finnes om psykoterapeutisk endring. Det finnes spesielle 

utfordringer i psykoterapi i tilknytning til undertrykte befolkninger. Fordi psykoterapi kan 

være en viktig redskap for å få til endring er det viktig å forstå hva disse utfordringene består 

i. 

1.3 Definisjoner av relevans for denne studien 

Som nevnt er «internalisert undertrykkelse» en vid term, et paraplybegrep som inkluderer 

undertrykkelse på grunn av kjønn, seksuell preferanse og flere andre former for 

undertrykkelse. «Internalisert rasisme» er et smalere begrep som tar for seg internalisert 

undertrykkelse som omhandler rasistisk undertrykking. «Rasistisk selvhat» er igjen et smalere 

begrep enn internalisert rasisme som beskriver selvhat eller selvavsky som et resultat av 

internalisert rasisme.  

Rase  

Rasebegrep og etnisitet vil ikke bli tatt opp til diskusjon da dette ligger utenfor oppgavens 

ramme.  

Carter (2007, side 18) definerer «rase» som en sosial konstruksjon hvor identifikasjon av folk 

skjer ut fra språk, hudfarge og fysiske trekk, og når folk deretter blir gruppert og rangert i 

rasegrupper. 

Det er viktig å huske at begrepene er omdiskuterte. Rase blir av flere ansett for å være 

konstruert identitet og av andre igjen som noe biologisk uforanderlig. Thompson & Neville 

(1999) påpeker at også i naturvitenskapsfolk nå innser de sterke begrensningene i 

rasebegrepet (s. 160). Folk fra ulike raser og etniske grupper blander seg og nyere genetisk 

forskning stiller spørsmålstegn ved riktigheten av «rase» som et reelt biologisk fenomen. Men 

rasebegrepet har en historie og kan brukes konstruktivt for å markere forskjeller også for å 

bevisstgjøre fenomener. Rasebegrepet er fremdeles brukt som et sosialt begrep som er i vanlig 

bruk også innen akademia.  
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Rasisme  

Rasisme er en prosess hvor vanligvis ytre trekk blir brukt for identifikasjon av ulikheter, disse 

ulikhetene blir symbolske markører for rase klassifikasjon og blir attribuert spesielle former 

for moral, samt mental og kulturell underlegenhet (Sue, M. 2004, side 22).  

Kulturell rasisme er definert av Thompson & Neville (1999, side 167) som handlinger basert 

på en bevisst eller ubevisst tro om at hvites kulturelle verdier er normen og at de er overlegen 

de kulturelle handlinger og verdier til raseminoritetene.  

Etnisk 

Skillet mellom bruken av rase og etnisk gruppe er uklar. Etnisk gruppe er basert på kulturell 

tilknytning (historie, språk og annen kultur) og ansees for å være mer frivillig enn 

rasetilknytning. Etniske grupper kan også betraktes som sosial konstruerte enheter, noe vi 

kjenner gjennom nasjonalstatsidentiteter. Begrepene vil kun differensieres når konteksten 

krever det.  

Etnisk identitet  

Etnisk identitet er av Phinney (1990) definert som en dynamisk identitet som kan endres over 

tid, og har å gjøre med hvordan en person forstår og tolker sin etnisitet og graden av 

identifikasjon med sin egen gruppe». Phinney inkluderer i sin definisjon at selv-vurderinger 

og selv-kategorisering (self-labeling, s. 503) er relatert til ens oppfatning av etnisk identitet.  

Akkulturasjon  

Akkulturasjon beskriver en gradvis endringsprosess når personer fra en kultur møter en ny 

kultur via kontakt og deltakelse og endringer skjer i en eller begge kulturer. En velkjent 

inndeling av kulturell akkulturasjon er gjort av Berry (1997) som følgende:  

1) assimilasjon. Når personer ikke opprettholder sin kulturelle identitet og identifiserer seg 

med andre kulturer.  

2) integrasjon. Når personer ønsker både å ivareta sin kulturelle identitet og daglig er i kontakt 

med andre kulturelle grupper.  



14 

 

3) separasjon. Når personer ønsker å bevare sin kulturelle identitet uten å ha kontakt med 

andre kulturer.  

4) marginalisering.  Når personer ikke er interessert i å ivareta sin kulturelle identitet og av 

ulike grunner ikke har relasjoner med andre. Grunnene til at de unngår andre relasjoner kan i 

følge Berry være at de opplever eksklusjon eller diskriminering.  

Assimilasjon er i størst grad relatert til internalisert rasisme. 

 

1.4 Problemformuleringer 

Hovedspørsmålet i denne undersøkelsen er om internalisert rasisme og rasistisk selvhat er 

anvendelige og meningsfulle begreper i forbindelse med psykoterapi.  

Innledningsvis har jeg kommet inn på den kontekst som følgende problemstillinger hører inn 

under.  Forutsetningen for å kunne besvare hovedproblemstillingen er først å svare på en 

rekke underspørsmål. Jeg belyser hvordan de nevnte internaliseringsfenomenene omtales i 

litteraturen og så beskriver jeg hvordan internalisert rasisme og rasistisk selvhat er definert og 

forklart. Så kommer jeg inn på ulike psykologiske mekanismer som er relatert til internalisert 

rasisme. Deretter belyses ulike konsekvenser av internalisert rasisme og rasistisk selvhat, både 

psykologiske og atferdskonsekvenser nevnes. Det er videre interessant å se på hvilken plass 

de sentrale internaliseringsfenomenene har i terapilitteraturen, spesielt i relasjon til allianse. 

Deretter er det interessant å belyse hvordan psykoterapeuten kan bidra for å overkomme 

utfordringene i psykoterapi relasjonen ved internalisert rasisme og rasistisk selvhat.  
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2. Metode 

Datagrunnlaget i denne oppgaven er den litteraturen som er fremkommet på grunn av 

omfattende søk. I det følgende beskrives hvordan dette litteratursøket er gjennomført og 

prinsippene for søkene. Metodekapitlet er inndelt i forhold til de nøkkelbegreper som er 

sentrale for oppgaven: 1) Internalisert undertrykkelse, 2) internalisert rasisme. 3) rasistisk 

selvhat og 4) psykoterapi. En drøfting på hvorfor begreper er inndelt som de er finnes i 

kapittel 1.2.1. Videre tar dette metodekapittel for seg utvelgelse av tema og søkeord, bruk av 

databaser og litteratursøk på de utvalgte tema.  

2.1 Datainnsamling: Utvelgelse av tema og søk 

Det er gjort søk i følgende elektroniske litteraturdatabaser: Psych Info, PubPsych og Web of 

Knowledge. Google Scholar er for det meste brukt til supplerende litteratursøk. I tillegg er det 

gjort noen supplerende søk utenom de elektroniske litteraturdatabaser. Noe litteratur er søkt i 

indeksen til viktige artikler og bøker som er i referanselisten. Tidlig i oppgaveprosessen ble 

det gjort uavhengige artikkelsøk i SAGE researchmethods.com, disse søk inkluderte tema om 

rasisme, internalisert rasisme og psykoterapi.  

 

De nevnte nøkkelbegreper er brukt i søkene: Internalisert undertrykkelse (internalised 

oppression, internalized oppression), Internalisert rasisme (internalised racism, internalized 

racism), rasistisk selvhat (racial self-hate, racial self-hatred), og selvhat og rasisme (self-hate 

AND racism, self-hatred AND racism). For psykoterapi ble nøkkelbegrepene kombinert med 

søkeord som: Psykoterapi, terapi, behandling, konsultasjon (psychotherapy, therapy, 

treatment & counselling). Det er i tillegg søkt etter termer for psykoterapeutisk relasjon og 

allianse.  

Med boolsk logikk som brukes i computerteknologi kan man med bindeordene AND, OR 

eller NOT organisere begreper til sett, som inkluderer eller ekskluderer begreper (Strickland, 

J. & Henderson, J.R., 2002). Mengdealgebraiske sett som brukes i datasøking kan illustreres 

med venndiagram. Det er gjort enkle databasesøk hvor enkelt ord forbindes med ordet AND. 

Ytterligere detaljer for søk med relevante og presise uttrykk for både enkle og avanserte 

boolske søk finnes i Vedlegg 1: Appendiks for metodekapittel. Søkene er gjort helt likt i de 
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basene som tillater det. I noen søkebaser (for eksempel Google Scholar og PubPsych) har det 

vært nødvendig å søke med fullstendige termer og uttrykk, mens andre har tillatt bruk av 

asterisk symbol for å inkludere flere tegnvariasjoner av ord.  

Eksklusjonskriterier på søk i elektroniske databaser er artikler på tema som ikke er på 

engelsk. Ved sortering av artikkelabstrakter ekskluderes også de artikler som ikke inneholder 

presise nøkkelbegreper.  

Inklusjonskriterier avgrenser seg til ulike studier som omhandler nøkkelbegrepene, samt 

psykoterapeutisk allianse og noen andre begreper og uttrykk som er viktige for 

problemstillingene. Inkludert er behandlingsstudier som tar opp et eller alle av disse tema, 

uavhengig av den terapeutiske tilnærmingen. Videre er publiserte artikler, hefter, bøker og 

doktoroppgaver inkludert. De resterende inklusjonskriterier er beskrevet under hver tematiske 

del i oppgaven 2.2 – 2.4. Ulike variasjoner av uttrykk er inkludert i søkene, for eksempel ulike 

måter å formulere psykoterapi og psykologisk behandling på.  

Inklusjon har skjedd ved sortering av artikkelabstrakter og artikler.  

Det er ikke gjort tidsavgrensninger for noen av litteratursøkene, det vil si alle søkene ble gjort 

fra opprettelse av søkebasene til søkene ble avsluttet i mars 2014. Litteratursøkene er gjort 

med engelske ord og fraser som er relevant for oppgavens tema og problemstillinger. Det er i 

tillegg til nøkkelbegrepene søkt på synonymer, samt på ord og fraser med liknende betydning.  

2.2 Litteratursøk på internalisert rasisme og relaterte 

fenomener 

Seleksjonskriterier: Artikler er valgt fra databasene dersom de inneholder et av 

nøkkelbegrepene, i denne sammenheng «internalisert rasisme» eller «internalisert 

undertrykkelse», samt relaterte begreper.  

Overalt i verden brukes alternative termer og fraser for omtrent samme fenomener for 

eksempel rasisme og rasediskriminering. Når disse alternative begrepene (for eksempel 

«etnisk undertrykkelse») ikke er presiseringer som gir spesiell innsikt slik som for eksempel 

«kolonialistisk undertrykkelse» så er disse alternative termene oftest måter å omskrive det 

ofte tabubelagte begrepet rasisme. Det er søkt på internalisert undertrykkelse (internali*ed 

oppression). Når temaet rasisme omtales i litteraturen så brukes internalisert undertrykkelse 
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ofte synonymt med internalisert rasisme og som nevnt så er internalisert undertrykkelse et 

paraplybegrep som inkluderer andre former for internalisert undertrykkelse, for eksempel 

klasseundertrykkelse og kjønnsundertrykkelse. I tillegg er det andre uttrykk som brukes 

synonymt er for eksempel «kulturell undertrykkelse» («cultural oppression»), «etnisk 

undertrykkelse» («ethnic oppression»; Kuba, S.A., Harris-Wilson, D.J. & O´Toole, S.K., 

2012) , «kolonialistisk undertrykkelse» («colonial oppression») , «internalisert kolonialist» 

(«internalized colonialism»; David, 2009, side 81) og «den indre kolonialist» («the internal 

colonialist»;Taylor, 1999).  

Et annet relatert uttrykk på engelsk er «Internalized racialism» (Taylor & Jackson, 1991, side 

21 og Cokley, K.O., 2002). Synonymt med rasistisk diskriminering og rasistisk 

undertrykkelse brukes ofte «etnisk diskriminering» («ethnic discrimination»).  Andre viktige 

relaterte begreper og uttrykk er «indre diskriminering» (Fortes De Leff, 2002, side 619), samt 

«internalisert identitet» og «etnisk identitet». 

2.3. Litteratursøk på rasistisk selvhat og relaterte 

fenomener 

Artikler som inneholder selvhat (self-hat*, self-hate, eller self-hatred, racial self-hat*) i 

forbindelse med rasisme er inkludert i denne oppgaven. Også alternative begreper som 

«etnisk selvhat» er inkludert.  

Det er søkt på søkeord som selvhat (self-hate, self-hatred). I tillegg søkes det på ord med 

liknende betydning som for eksempel selvforakt (self-contempt; Kardiner og Ovesey, 1951; 

Fanon, 1952), selvavsky (self-loathing, Gainor, 1992), selvfornærmelse (self-insulting), 

«nedvurdering av selvet» (self devaluation, Crocker & Garcia, 2013), selvkrenkelse (self-

humiliation, Lindner, 2009, side 50), selvnedverdigelse (self-deameaning og self-degrading), 

selvdestruktiv (self-destructive), selvklanding (self-blame; Bryant-Davis, 2007, side 139) og 

selvkritisk (self-critical) og «å mislike seg selv» (self-dislike; Beck 1979, side 334).  

Eksklusjon: «Lav selvaktelse» nevnes ofte i forbindelse med hva jeg har kaller for «rasistisk 

selvhat». Det er ikke søkt spesielt på lav-selvaktelse (low self-esteem), selv om dette tema er 

interessant for problemstillingene. Utelukket fra søkeordene er diagnostiske termer som for 

eksempel depresjon og Post traumatisk stress forstyrrelse (PTSD) selv om disse er relevant 

for temaet. 
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2.4. Litteratursøk som angår psykoterapi 

Seleksjonskriterier er de abstrakter og artikler som inneholder psykoterapi, terapi, behandling, 

eller konsultasjon sammen med en av de tre viktige begrepene (internalisert undertrykkelse, 

internalisert rasisme og selvhat i tilknytning til rasisme).  

I boolske søk er følgende hovedbegreper for psykoterapi valgt som søkeord (psychotherapy), 

psykoterapeutisk (psychotherapeutic), behandling (treatment), terapi (therapy) og 

konsultasjon (counseling). Ingen søk gjøres på ulike terapeutiske metoder som for eksempel 

gruppeterapi, individualterapi, kognitiv terapi eller familieterapi. Det er gjort både enkle og 

mer avanserte søk med Boolsk logikk. Ved å søke på for eksempel psykothera* og 

councel*ing inkluderes for eksempel psykoterapi (psychotherapy), psykoterapeut 

(psychotherapeut), psykoterapeutisk (pscyhotherapeutical) og de ulike skrivemåtene 

konsultasjon (counseling og counselling).  Termene nevnt over er søkt sammen med 

uttrykkene «internalisert undertrykkelse», «internalisert rasisme» og selvhat, noen eksempler 

er som vist i Vedlegg 1: Appendiks for metodekapittel. 

Etter søk i de elektroniske databaser gjennomgikk jeg abstraktene for å velge ut de relevante 

artiklene blant de treff som fremkom. Artiklene ble utvalgt etter inkluderingskriteriene og 

ekskluderingskriteriene nevnt tidligere i kapittel 2. Når abstraktene var gjennomgått ble de 

ulike artikler lastet ned eller funnet frem.  
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3. Resultater 

I det følgende presenteres resultatene, altså en systematisering av den informasjonen som er 

fremkommet gjennom litteratursøkene beskrevet i forrige kapittel. I første del av dette kapittel 

gjennomgås noen aspekter ved internalisert rasisme og rasistisk selvhat slik det tas opp og 

beskrives i litteraturen.  I et eget avsnitt belyses ulike psykologiske mekanismer som antas å 

ha sammenheng med de nevnte internaliseringsfenomenene. Deretter belyser jeg noen 

atferdsmessige konsekvenser av internalisert rasisme. Noen forklaringer av rasistisk selvhat 

presenteres og noen klassiske studier vedrørende dette nevnes. Mot slutten av denne 

resultatdelen ser jeg på noen av de behandlingsmetodene som nevnes i litteraturen som 

relevante for internalisert rasisme. Avslutningsvis omtales hvordan internalisert rasisme og 

rasistisk selvhat blir et tema i psykoterapi.  

3.1 Noen aspekter ved internalisert undertrykkelse og 

internalisert rasisme 

Antall artikler som kom frem ved søk på internalisert rasisme (internalized AND racism) i 

databasene PubPsych (10), PsychInfo (191) og Web of Science (109). Med et avgrenset 

presist begrep «internal* racism» fremkom færre artikler i PubPsych (7), PsychInfo (146) og 

Web of Science (68). For det presise uttrykket «internal* oppress*» var det ennå færre treff i 

PubPsych (7), PsychInfo (101) og Web of Science (48). 

De to begrepene internalisert undertrykkelse og internalisert rasisme behandles som 

synonymer generelt og i denne oppgaven når det gjelder psykologiske effekter av rasisme, 

etnisk diskriminering og kolonisering. Mens «internalisert undertrykkelse» omhandler mange 

former for undertrykkelse så omhandler «internalisert rasisme» kun rasistisk undertrykkelse. 

Jeg har allerede nevnt noen definisjoner av begrepene fra den utvalgte litteraturen og noe av 

evidensen som er fremskaffet for fenomenene. I det følgende skal jeg belyse noen spesielle 

aspekter ved disse sentrale internaliseringsfenomenene.  

Internalisert rasisme som et systemopprettholdende fenomen 

Lipsky (1987) beskriver internalisert rasisme utfra et sosial-klinisk perspektiv som en 

opprettholdende mekanisme for undertrykking og det viktigste hinder for frigjøring fra 
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systematisk undertrykking. Internalisert rasisme betyr at den undertrykte person vender den 

erfarte rasismen, undertrykkelsen og medfølgende belastninger mot seg selv og sin egen 

gruppe. 

Internalisert undertrykkelse og internalisert rasisme kan defineres på ulike nivå, fra individ 

nivå til gruppenivå til sosiale makronivå. Når Pheterson (1986, side 148) definerer 

internalisert undertrykkelse som en systemopprettholdende mekanisme og retter fokus mot de 

store sosiale sammenhengene så er det er en påminnelse om hvor omfattende effektene av 

rasisme og de relaterte psykologiske mekanismene kan være. I følge Pheterson så dannes 

internalisert undertrykkelse når undertrykte grupper via psykologisk «inkorporering» forblir 

underdanige uten noen form for ytre kontroll og aksepterer fordommer om egen gruppe fra 

det dominante samfunn. Slik jeg forstår Pheterson virker internalisert undertrykkelse 

systemopprettholdende på minst to måter: 1) Når folk forblir undertrykte og underdanige så 

opprettholdes status quo i samfunnssystemer. 2) fordi indre konflikter spilles ut i relasjoner 

(side 159) og da spesielt sterkt i nære relasjoner, kan dette forsterke og opprettholde rasistisk 

undertrykking. Internalisert undertrykkelse øker isolasjon og minker samhørighetsopplevelser 

og respekt for enkeltmedlemmer i sin egen gruppe.  

Koloniseringsmentalitet 

Noen definisjoner av internalisert undertrykkelse er gjort i et koloniseringsperspektiv, det vil 

si den rasisme og undertrykkelse som folk har vært utsatt for av en kolonimakt. Med et slikt 

perspektiv omtaler David (2009) historisk undertrykte befolkninger og definerer internalisert 

rasisme som «en tilstand hvor den undertrykte gruppen tror at de er mindreverdige 

sammenliknet med de som har makt» (side 77). De koloniserte gruppene har direkte og 

indirekte mottatt diskriminerende budskap om at de er mindreverdig, verdiløs, dum og lat 

sammenliknet med den dominerende befolkningen. Slike budskap er hva David & Okazaki 

(2010) beskriver som koloniseringsmentalitet. De forklarer koloniseringsmentalitet som de 

positive attributter av overlegenhet, tiltrekning og sympati som er assosiert med Amerikanske 

eller vestlige verdier, fysiske utseende, objekter og atferd.  

Fenomenene er også studert på gruppenivå. Gainor (1992, side 236) har studert internalisert 

undertrykkelse i gruppearbeid med svarte kvinner, definerer internalisert undertrykkelse som 

en systematisk diskriminering og mishandling av en hel gruppe mennesker. Undertrykkelsen 

skjer via fordomsfulle handlinger mot en gruppe av en annen gruppe eller fra et dominant 
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samfunn.  Mer presist og individuelt definerer David internalisert undertrykkelse som et 

aspekt av et negativt kollektivt selvbegrep som er forbundet med lav-selvaktelse, negative 

selvvurderinger og negative holdninger til seg selv og sin opprinnelsesgruppe. Med 

utgangspunkt i kognitiv-atferdsteori er definisjonen oversatt til «et sett av selvhemmende 

tanker, holdninger og atferd som er utviklet over tid med konsistente erfaringer av 

urettferdighet og undertrykking» (David, 2009).  

Gjentakelse av internalisert undertrykking 

Bailey & Chung (2011) bruker uttrykket «internalisert raseundertrykkelse» som Bailey (2008) 

har testet for validitet på flere ulike dimensjoner.  Deres definisjon av «internalisert 

raseundertrykkelse» er fritt oversatt: Svarte folk internaliserer og aksepterer den dominante 

hvite kulturens undertrykkende holdninger og handlinger i forhold til afrikanske amerikanere, 

samtidig benekter de afrikanske perspektiver og kulturelle motiver. Bailey (2008, side 7) har 

lagt til at det skjer en gjentakelse (replikasjon) av internaliserte undertrykkelsesmønstre av 

forstyrret tro og atferd i forhold til folk av samme rase, og at internalisering og aksept av den 

hvite kulturens tro og raseundertrykkende handlinger skjer både bevisst og ubevisst. (Min 

kommentar er at dette egentlig handler om ubetinget/ubevisst priming og bevisst betinget 

læring).  

Internalisert undertrykking automatisert og ubevisst 

At internalisert undertrykkelse prosesseres på ulike bevissthetsnivå slik Bailey (2008) hevder 

er støttet empirisk. David & Okazaki (2010) har studert automatisert og ubevisst prosessering 

av internalisert undertrykkelse hos amerikanere med Filippinsk opprinnelse. De fant støtte for 

automatisert tenkning og priming i tilknytning til internalisert undertrykkelse, og 

eksperimentene kan tolkes som støtte for at internalisert undertrykkelse kan være 

utilgjengelige for introspeksjon. I et av studiene viste David & Okazaki at forsøkspersonene 

reagerte automatisk med et positivt tankesett på amerikanske ordstimuli og at negative tanker 

var automatisk aktivert når de ble presentert for Filippinske ordstimuli.  Teorien bak 

tolkningene er at folk assosiativt reagerer raskest på stimuli som passer inn i det godt innlærte 

kognitive nettverk. Derimot blir reaksjonstreghet tolket som ikke automatisert tenkning. Det 

som er internalisert vil altså prosesseres raskt og David & Okazaki fant at 25 av 44 

forsøkspersoner reagerte raskt på amerikanske ord, og tregt på det som tilhører 
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opprinnelseskulturen. Tolkingen av funnet er at disse 25 personer har et kolonialisert tankesett 

det vil si internalisert undertrykkelse.   

Projeksjon  

I en psykoterapeutisk studie med andre generasjons sør-asiatiske menn i England tar Dhillon 

& Ubhi (2003) opp projeksjon i sin definisjon av internalisert rasisme. I denne studien er 

definisjonene av rasisme og «internalisert rasisme» koplet sammen. Rasisme defineres som et 

produkt av fordommer og maktrelasjoner på grunn av gruppe-forskjeller i rase, etnisitet og 

kultur. Den mektige gruppen diskriminerer og attribuerer negative holdninger, tro og atferd til 

andre etniske grupper og raser. Internalisert rasisme er en konsekvens av rasismens negative 

attribusjoner som er projisert innover og mot sin egen rasegruppe (side 45).  

I en studie av Hipolito-Delgado (2007) med et utvalg på 500 studenter var fokus på 

internalisert rasisme hos Meksikansk-amerikanere og spansktalende i USA. Internalisert 

rasisme ble operasjonalisert som «aksept av stereotypier mot egen gruppe, seksuell praksis, 

familie struktur og evner». 

Watts-Jones, D. (2002) definerer internalisert rasisme som at svarte har tatt inn og 

internalisert aspekter av de hvites rasisme (side 592) som er en reaksjon på traumatiserende 

undertrykking. Den internaliserte rasismen er en egen erfaringsverden av mindreverdighet og 

skam som innbefatter underkastelse, fremmedgjøring og degradering av selvet. Skam som er 

et resultat av traumatisering og rasisme er knyttet til internalisert rasisme og består først og 

fremst av skammen knyttet til å være svart eller en farget person og deretter er skammen 

forbundet med å være utskjemt (side 593 og 596).  

 

3.2 Rasistisk selvhat 

Antall artikler som kom frem via ulike søk i databaser av raci* AND «self-hat*»: Psych Info 

(10) og PubPsych (2). I søk etter uttrykket (internalized AND racism) AND self-hat*: Psych 

Info (15) og PubPsych (2).  

Hvordan defineres rasistisk selvhat i utvalgt litteratur? 
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Pheterson (1986 side 148) inkluderer selvhat som et aspekt av internalisert undertrykkelse. 

Den undertrykte person kan ha skyldfølelser for å være et offer av undertrykking. 

Internaliserte historiske og symbolske konflikter som blir en belastende og hemmende del av 

personligheten.  

Vi trenger andre for å utvikle selvet, men hva skjer når vi får mange negative budskap om oss 

selv, om vårt utseende og om de vi står nærmest? 

Ulike forklaringer av selvhat 

Det har i historiens løp kommet mange forklaringer på utvikling av selvhat hos undertrykte 

grupper. Det jødiske selvhat og selvhat blant svarte amerikanere var tidlig under lupen. En 

tidlig forklaring på utvikling av selvhat blant jøder var at det skyltes sentralnervøse skader på 

grunn av innavl blant jødene.  Engländer (1902) kalte denne tilstanden for - «neurasthenia -»  

(referanse Gilman, 1986, side 288-290). Når jeg i dag ser på denne studien som en psykologi 

fra den andre siden så har nok det en parallell i Erik Ericksons begrep om «de andre» (The 

Other og Otherness). Ericksons begrep ser ut til å ha blitt brukt som en slags stempling og 

overestimering av forskjellene mellom folk på 1950-tallet, han brukte også betegnelser som 

«jødisk selvkastrasjon» og «svartheten til jødene». Erickson kan ha vært inspirert av eugenisk 

tradisjon i før-krigstiden mener Gilman (side 10). Erickson ga en annen type forklaring for 

utvikling av selvhat (som på den tiden ble ansett for å være en psykotisk tilstand) enn 

Engländer og han mente at jøder eksternaliserer (projiserer) sin status-angst ut på andre jøder 

(side 13). Synspunktene til Engländer og Erickson var teorier som ikke var testet empirisk. 

Det er senere gjort mange empiriske studier som kaster lys over dette med utvikling av 

selvhat hos undertrykte folk og med kunnskapen fra disse studiene kan man gjøre andre 

konklusjoner enn de nevnte.  

Det ble gjort generelle antakelser om at selvhat finnes hos alle medlemmer i underprivilegerte 

grupper (for eksempel Eric Erickson, 1956). Det finnes ikke empirisk grunnlag for en slik 

antakelse. Innen nyere utviklings-psykologisk forskning er man i økende grad opptatt av 

sårbarhetsmodeller og hvis man tar et slikt utviklings-psykologisk perspektiv så vil man nok 

finne at mange ulike faktorer influerer utviklingen av selvhat, inklusive at noen faktorer øker 

sårbarheten og andre faktorer virker beskyttende mot selvhat. 

 

Ikke alle medlemmer av underpriviligerte grupper eller minoritetsgrupper reagerer likt på 
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undertrykking. Innledningsvis ble teorien til Allport (1954) nevnt og selv om hans tilnærming 

også var teoretisk og ikke empirisk så kom han frem til at noen undertrykte ble innover-

straffende, mens andre undertrykte minoritetsmedlemmer ble utover-straffende, begge 

reaksjonsmønstre kan i følge Allport forekomme i en og samme person. Selv de som har 

samme reaksjonsmønster for eksempel innover-straffende vil ikke nødvendigvis reagere eller 

uttrykke seg likt og heller ikke alltid med selvhat.  

 

De klassiske studiene til Clark og Clark. 

En vesentlig kunnskap som kommer med den empiriske forskningen er læringsaspektene ved 

selvhat og raseidentitet.  Clark & Clark, (1939, 1947) studerte mellom 1930-tallet og 1950-

tallet hva man kan kalle selvhat hos barn, nemlig negative holdninger til seg selv. Clark & 

Clark viste i hudfargepreferansestudier at svarte barn hadde lært å foretrekke hvite dukker 

fremfor svarte dukker, og de tilla de svarte dukkene negative egenskaper selv om de var klare 

over at disse dukkene hadde samme hudfarge som dem selv. Svarte barn ble i ulike 

eksperimenter presentert for helt identiske fargede tegninger eller identiske dukker med ulik 

hudfarge, samt bilder som barna selv skulle fargelegge. Generelt kan det konkluderes fra disse 

studiene at de fleste svarte barna uttrykte negativ preferanse for den svarte dukken og mørk 

hudfarge.  

 

Resultatene til studiene om raseidentifikasjon og hudfarge preferanse hos barn av Clark & 

Clark (1947) er blitt gjentatt mange ganger i ettertid. Implisert fra disse studiene er at svarte 

amerikanske barn har lært å forakte sin egen hudfarge, det vil si at de har internalisert rasisme 

og selvhat når de velger bort og beskriver svarte dukker negativt.  

Flere klassiske eksperimenter ble gjort av Clark & Clark (1947) av førskolebarn som ble 

presentert for fire dukker som var identiske bortsett fra hudfargen. I et eksperiment fra 1947 

viser Clark & Clark hvordan svarte minoritetsbarn i USA var klar over raseforskjeller når 

bortimot 90 prosent av barna mellom 5 og 7 år valgte korrekt når de ble bedt om å velge en 

dukke (- «the doll that looks like you - ») som var «hvit» og «farget». Majoriteten av de svarte 

minoritetsbarna avviste den fargede dukken, og 67 prosent av barna viste preferanse for den 

hvite dukken (- «the doll you like best - », «the doll that you like to play with») og ca. 

60 prosent attribuerte positive karakteristikker til den hvite dukken (- «the nice doll -», - «the 

nice color -»). 
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Resultatene (1947, side 442) var at 59 prosent av svarte barn attribuerte negativ karakteristikk 

(- «the doll that looks bad -») til den svarte dukken, dette gjaldt for 57 prosent av barna med 

mørk og medium hudfarge og for 67 prosent av barna med den lyseste hudfargen. Det var 

71 prosent av svarte barna fra de nordlige statene i Amerika som attribuerte den negative 

karakteristikk til den fargede dukken, mens for barna fra de sørstatlige segregerte skolene var 

det 49 % som gjorde det samme. Studiene til Clark & Clark gir en pekepinn om hvor tidlig 

lærdom om hudfargepreferanse og rasediskriminering internaliseres hos barn, og at den skjer 

tidlig selv om den motgår ivaretagelse av selvet. Rasepreferanse er tilknyttet 

sosialiseringserfaringer.  

Spørsmålene var laget for å indikere preferanse, forståelse av raseforskjeller og selv-

identifikasjon. Studiene viste at selv når tohundrede og femtitre svarte barn fra både nord og 

sørstatene i USA deltok og fikk velge mellom en av fire identiske dukker som hadde ulik 

hudfarge, og selv når barna viste identifikasjon med en av dukkene på grunn av hudfarge, så 

kunne de likevel beskrive denne dukken som dårligere enn den hvite og mange foretrakk å 

leke med den hvite dukken fordi den ble beskrevet som bedre, penere, god, og så videre. 

Studiene til Clark & Clark gir en indikasjon om at barn tidlig internaliserer raseforskjeller, 

tidlig gjør en identifikasjon i relasjon til hudfarge, samt at de kan lære å forakte dukker på 

bakgrunn av raseforskjeller og internalisere hvite idealer, men de mange studiene er ikke en 

direkte undersøkelse av internalisert rasisme eller rasistisk selvhat.  

Den undertrykte personen som har internalisert diskriminering og rasisme kan føle en dyp 

skam over å skille seg ut fra majoriteten og ønsket om total assimilasjon kan være sterkt. 

Atferdsmessig vises denne ofte totale assimilasjonsprosessen til majoritetskulturen hos 

personer fra den undertrykte gruppen som endring av vaner, tale, symboler og kultur, samt at 

noen personer fullstendig benekter tilhørighet til sin egen gruppe (side 145) og kan bli så 

ekstrem i følge Bettelheim (1943) at den undertrykte og assimilerte personen angriper sine 

egne og blir deres undertrykkere (Allport, side 152). Det Clark & Clark viste var at 

rasepreferanse og identifikasjon med hvite idealer er en del av en læringsprosess, altså at det 

barn lærer om seg selv som spiller inn på deres preferanse også når det gjelder hudfarge og 

identifikasjon. Når de svarte barna avviser den svarte dukken til fordel for den hvite så 

skyldes det læring og ikke selvhat, selv om resultatet av en slik type sosialisering nok kan bli 

selvhat over tid, avhengig av hva barn lærer i tilknytning til det å være svart.  
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Selvhat som del av en nevrotisk triade 

Også Kardiner og Oversey (1967, side 290) har med utgangspunkt i en studie av svarte 

pasienter forklart «rasistisk selvhat», men i et psykodynamisk perspektiv hvor konfliktene i 

den enkelte person beskrives som en del av en - «nevrotisk triade -»: 1) Personen er 

overbevist om at man selv er umulig å elske. 2) personen har en reduksjon av affektivitet både 

subjektivt opplevd og som et sosialt uttrykk. 3) personen opplever en ukontrollerbar 

fiendtlighet mot seg selv. Dette selvhat kan projiseres som hat mot andre svarte personer.  

«Nigrescence» forskningen 

Rasistisk selvhat er en av de to faktorer som ofte er studert i forhold til internalisert rasistisk 

undertrykkelse som er det samme som internaliserte negative rasistiske stereotypier. Med 

hensyn til selvhat så er de internaliserte negative rasistiske stereotypiene rettet mot ens egen 

person. Nigrescence forskningen som har utgangspunkt i nigrescence teorien til Cross (1971) 

har hatt fokus på rasistisk selvhat. Selvhat-holdninger ble målt på Pre-Encounter delskala i 

RIAS (Racial Identity Attitude Scale). Pre-encounter beskriver også et av fire nivå for 

identitetsutvikling (Cross, 1971) hos svarte hvor personen anser seg selv for å være rase-

nøytral, har eurosentrisk identitet og identifiserer seg med hvite idealer og holdninger. Det 

innebærer også at personen har anti-svarte idealer og holdninger.  

Helms&Parham (1996) har studert selvhat som holdninger via Pre-Encounter skala på den 

nevnte skalaen RIAS.  

Vandiver et al. (2002) har studert selvhat via «Cross Racial Identity Scale» (CRIS) ved del-

skalaene Pre-Encounter-miseducation og Pre-Encounter Self-Hatred. Cross&Vandiver (2001) 

fant at anti-svarte holdninger korrelerte positivt med selvhat blant svarte personer.  

3.3 Mekanismer for internalisert rasisme og rasistisk 

selvhat 

Hvilke psykologiske mekanismer ligger bak internalisert rasisme og rasistisk selvhat? 

Psykologiske uttrykk for internalisert rasisme 

Sosialklinikeren Lipsky skriver at internalisert rasisme hemmer enkeltpersoner fordi de tviler 

på seg selv, trekker seg tilbake, isolerer seg, føler seg verdiløse og opplever frykt, 
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maktesløshet og desperasjon. Det finnes også definisjoner av internalisert undertrykkelse som 

tar utgangspunkt i psykologiske mekanismer, et eksempel er definisjonen til Rosenwasser 

(2000): Internalisert undertrykkelse er ufrivillige reaksjoner på ytre undertrykkelseserfaringer 

som internaliseres følelsesmessig og i dypt befestede meninger, som når den undertrykte med 

selvavsky klandrer seg selv for undertrykkelsen og misliker medlemmer av sin egen gruppe. 

Definisjonen inkluderer også at undertrykte ikke ser hvorfra undertrykkelsen kommer og at de 

dypt befestede meningssystemene er konstruerte. Det kan se ut til at mangel på bevissthet og 

kunnskap gjør at internalisert rasisme er med på å opprettholdes.  

Internalisert selv-patologiserende kognisjon 

En person kan kritisere seg selv på grunn av negative internaliserte stereotypier om seg selv 

og sin tilhørende gruppe. Agoro (2003) har beskrevet hvordan afrikansk-amerikanere 

fremdeles utagerer de hvites stereotypier om svarte, selv etter at undertrykkingen er opphørt. 

Engang var utageringen av hvites negative stereotypier viktig for overlevelse, men atferden 

opprettholdes selv om den ikke lengre har noen overlevelsesverdi.   

David (2009) beskriver selv-patologiserende kognisjon som «automatisk selvnedsettende 

kognisjon» og atferd og forklarer dette som en tro som egen og egen gruppes underlegenhet. 

David understreker også at denne type automatisk selvnedsettende kognisjon kan vare svært 

lenge, det er derfor viktig med bevisstgjøring av dette i psykoterapi. En annen beskrivelse er 

betegnelsen «internalisert patologisk selvdiskurs» (Mahoney & Daniel, 2006) som fant at 

denne patologiske selvdiskursen var relatert til følelser av sinne, maktesløshet, håpløshet og 

skam hos svarte kvinner som er innsatt i fengsel.  

Internalisert undertrykkelse er i følge David (2009) en motsetning til et positivt personlig 

selvbegrep. Internalisert undertrykkelse kan forringe det personlige selvbegrep med negative 

selvvurderinger og lav selvaktelse hvis personen undertrykkes på grunn av spesielle trekk (for 

eksempel en spesiell hudfarge) som er typisk for sin opprinnelsesgruppe. Eksempler på 

internalisert undertrykkelse er negative holdninger til egen hudfarge når den skiller seg fra 

den dominante gruppens hudfarge. Negative automatiske tanker kan være at man er 

underlegen eller at den dominante gruppen er mer tiltrekkende. Når folk lever i et 

undertrykkende miljø så kan et forstyrret syn på seg selv være en indikasjon på «Internalisert 

undertrykkelse» (side 85). Det er i følge David to mekanismer for internalisert undertrykkelse 

knyttet til utvikling av psykopatologi som er tilegnet via tidligere erfaringer av undertrykking: 
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1) «Et automatisert negativt kunnskapssystem av selvnedsettende kognisjon og persepsjoner 

om sin egen opprinnelsesgruppe» (side 85) og 2) «dysfunksjonell generell tro» (Beck et al., 

1979). Et eksempel på en dysfunksjonell tro kan være at personen tror på det rasistiske 

budskap om at egen opprinnelsesgruppe (historisk undertrykte befolkning, David, 2009) er 

dårligere og mindre verd enn den hvite befolkningen. 

Lave Forventninger 

Syttien Romani kvinner var i svangerskap og barsel og hadde lave forventninger til 

omsorgskvaliteten de mottok i helsevesenet og de så på lang ventetid og dårlig omsorg som 

diskriminerende i en kvalitativ studie av Janevic et al. (2011). Romani kvinner deltok i flere 

modererte fokusgrupper. Responsene til kvinnene ble registrert, transkribert, analysert og 

kodet kvalitativt, samt dobbeltsjekket for konsensus. I tillegg ble kvinnenes behandlende 

gynekologer og nøkkelinformanter fra ulike helseinstitusjoner dybdeintervjuet om 

samarbeidet med Romanikvinnene. Studiet fant blant annet at lave forventninger 

sannsynligvis en mekanisme for internalisert rasisme. Etter konsensus konkluderte forskerne 

at internalisert rasisme er en av tre barrierer for Romani kvinners hjelpsøkingsatferd i 

helsesystemet. Konklusjonen i forhold til lave forventninger er usikker fordi det er et skille 

mellom de mindre skrivekyndige og de skrivekyndige, der det kun er de skrivekyndige som 

har lave forventninger og føler seg dårlig behandlet.  

Selvoppfyllende profetier og selvundertrykkelse 

I funnene til Janevic et al. kan man se et annet forventningsaspekt, fordi når folk delvis har 

akseptert fordommer om sitt eget folk for eksempel at Romani folk er skitne og uvasket så 

forventer de diskriminering om å bli behandlet dårlig. Dette er sannsynligvis av lang tids 

læring i sosiale sammenhenger, og ord som «selv-oppfyllende», som når David & Derthick, 

(2014, side 9) skriver at internalisert undertrykkelse kan føre til aktive selv-oppfyllende 

profetier, når undertrykte folk begynner å utagere negative stereotypier. Det er slik jeg ser det 

ikke riktig å bruke begreper som «selv-oppfyllende» fordi rasisme i utgangspunktet ikke er 

selvskapt.   

Det er til tider brukt betegnelser som selvstereotypisering (Brown, 1996, side 34) og 

selvundertrykking («oppression of self» side 15 i Mckenzie-Mavinga, 2003). Her kritiserer 

jeg begrepene selvstereotypisering og selv-undertrykking, fordi de kan misforstås som at det 
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handler om selv-genererte fenomener. Undertrykkelsen har kommet utenfra og er 

internalisert, bedre betegnelser er en begrenset og falsk form for selvoppfattelse. 

Internalisering av rasisme kommer ikke i utgangspunktet fra intensjonell eller bevisste former 

for sosialisering.  

Kontrollpersepsjon 

Å være utsatt for rasisme innebærer ofte at man har spesielle fenotypiske trekk som skiller seg 

fra den gruppen i samfunnet som har mest makt og som undertrykker. Det ligger utenfor en 

persons eller en gruppes opplevelse av indre kontroll å endre sine nedarvede trekk og sin 

kultur. Når jeg her nevner kontrollpersepsjon så menes kognitiv kontroll og begrepene til 

Rotter (1966): «Indre kontroll» og «ytre kontroll». Rotter (side 1) mener at «en person 

opplever indre kontroll når egen atferd er kontingent med egen atferd eller forholdsvis 

vedvarende karakteristikker.» En annen mekanisme som viser seg å være en psykologisk 

mekanisme relatert til internalisert rasisme hos Romani kvinnene er oppfattelse av mangel på 

kontroll (opplevelse av manglende eller lav selveffektivitet), for eksempel når en kvinne 

forteller at å klage på dårlig behandling av helsepersonell ikke vil hjelpe (Janevic et al.). Hvis 

man ser bort fra lave forventninger så fremkom det i studiet til Janevic et al. fire psykologiske 

mekanismer relatert til internalisert rasisme influerer kvinnenes hjelpsøkingsatferd: Frykt, 

skam, og manglende selveffektivitet (kontroll persepsjon), samt lav selvaksept når noen føler 

seg ansvarlig for dårlig behandling av helsepersonellet.  

Bevissthet er relatert til kontroll persepsjon. Hipolito-Delgado (2007, 2010) konkluderer med 

at det som best predikerer internalisert rasisme hos en student-populasjonen av meksikansk-

amerikanere og spansktalende-amerikanere er (side 104): 1) persepsjon av rasisme i 

relasjoner. 2) persepsjon av rasisme i massemedia. 3) amerikansk kulturell identitet. Det vil 

her si at studentene har identifisert seg med undertrykker kulturen. Hipolito-Delgado (2007, 

2010) målte grader av internalisert rasisme med en skala (Nadano-litization Scale) som 

reflekterer stereotypier hos svarte amerikanere, skalaen ble tilpasset de Meksikanske- og 

spansktalende amerikanere i dette utvalget (The Mochihua Tepehuani Scale). Det ble i tillegg 

brukt flere skalaer, blant annet en skala for å måle grad av etnisk identitet, positiv tilhørighet 

til og vurdering av sin egen gruppe, samt en skala for å måle oppfattet etnisk diskriminering i 

hverdagslivet. Funnene til Hipolito-Delgado er at mestring av språk ikke influerer grad av 

internalisert rasisme, de som har assimilert til amerikansk kulturell identitet og i tillegg 
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oppfatter mer rasisme i relasjoner har høyere internalisert rasisme. Lav etnisk identitet er en 

annen variabel som gjør at utvalget skårer på flere skalerte variabler for graden av 

internalisert rasisme (side 105). De som oppfatter mer rasisme i massemedia har lavere grad 

av internalisert rasisme, det vil si at forholdet er omvendt. Det å bli eksponert for rasisme i 

mellommenneskelige relasjoner predikerer internalisert rasisme, men eksponering for rasisme 

i massemedia predikerer ikke rett frem internalisert rasisme. Hipolito-Delgado (2010) har ikke 

målt hvordan eksponering for rasisme i massemedia fører til økt internalisert rasisme, men 

fant at de personer som oppfatter rasisme i massemedia har mindre grad av internalisert 

rasisme. Ikke alle typer for eksponering av rasisme fører til mer internalisert rasisme, eller 

man kan si at de som oppfatter subtil rasisme i massemedia er bevisste og kritiske til hva de 

utsettes for i massemedia.  

Man kan tolke funnene til Hipolito-Delgado (2007, 2010) som at når rasistisk undertrykkende 

budskap er internaliserte så foregår det en langvarig prosess på en passiv indirekte måte før en 

person har assimilert til den amerikanske kulturen. Denne assimilasjonen er en 

akkulturasjonsprosess som ikke nødvendigvis er bevisst, eller noe personen har kontroll over. 

På side 61 skriver Hipolito-Delgado at akkulturasjon er kontrollert av den dominante gruppe. 

Det paradoksale funn med negativ relasjon mellom variablene «persepsjon av rasisme i 

massemedia» og «internalisert rasisme» tolker Hipolito-Delgado (side 104) som at personene 

sannsynligvis er seg bevisst rasismen fordi det krever kritisk tenkning og analytiske evner for 

å oppdage denne typen rasisme som ofte er indirekte (side 107). Her vil jeg tillegge at bevisst 

fokus på rasismen sannsynligvis vil øke kontroll persepsjonen, det vil si at personen oppdager 

og forstår det skjulte rasistiske budskap og det resulterer i opplevelse av kontroll og mindre 

internalisert rasisme. Oler (1989) har vist hvordan svarte personer på ulike nivå av tilegnelse 

av svart identitet (nigrescence prosessen) har ulik kontroll-persepsjon og bevissthet: 1) 

førbevisst nivå, hvor personen begynner å bli bevisst sin svarte identitet og at de selv har anti-

svarte stereotypier. 2) konfrontasjonsnivå, personen begynner å utvikle en positiv opplevelse 

av svart identitet. 3) internalisering, hvor positive verdier av svart identitet inkorporeres (for 

eksempel at svarte er vakre). 4) integrasjonsnivå, hvor emosjoner og kognisjon er integrert til 

en positiv svart identitet. Personen har på nivå 4 en empatisk og tolerant holdning til andre 

svarte på ulike stadier i prosessen. Oler (side 238) viser hvordan økende svart identitet fra 

nivå 1-3 og til nivå 4 både resulterer i økende grad av kontroll-persepsjon og bevissthet. 

Personer på nivå 4 har indre persepsjon av kontroll og er selvsikker på sine evner til å oppnå 

personlige mål.  
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Hipolito-Delgado (2007) konkluderer med at det å fremtre som mer etnisk kan spille inn på 

akkulturasjonsvariabler fordi de som oppfatter mer rasisme i relasjoner også har sterkere 

identitet. Min kommentar er at de som etnisk skiller seg mest fra majoritetsbefolkningen vil 

ha vanskeligere med akkulturasjon blant annet fordi bevissthetsnivået på rasisme er øket.  

Spørreskjemaundersøkelsen til Bailey et al. (2011) var todelt med svarte studenter fra ulike 

amerikanske universiteter, samt et nasjonalt utvalg som var rekruttert via internett. De fleste 

respondentene var kvinner fra middelklassen og opptatt med studier om svart kultur, mellom 

10-22 prosent av de tre ulike utvalgene var menn. Fokus for studien var utvikling, validering 

og verifikasjon av faktorstrukturen av «Internalized Racial Oppression Scale» (IROS). Denne 

skalaen ble sammenliknet med to andre skalaer som er en del av RIAS-B (Racial Identity 

Attidtude Scale; Helms & Param, 1996) og ASCS (African Self-Consciousness; Baldwin & 

Bell, 1985). IROS tester ulike aspekter ved internalisert undertrykkelse på fem ulike skalaer:  

1) Tro på en feilaktig versjon av historien (BRH; Biased Representation of History) og 

reliabiliteten er α =.83.  

2) Devaluering av ideer og tro av afrikanske perspektiver og tilhørende atferds-uttrykk 

(DAW; Devaluation of the African Worldview and Motifs) med en reliabilitet på α =.81.  

3) Fysisk endring av utseende (APA; Alternation of Physical Appearance) med α =.77.  

4) Internalisering av negative rasestereotypier (INS; Internalization of Negative Stereotypes) 

med α =.79.  

5) Endring av hår (HC; Hair Change) og med α =.77.  

Et mulig aspekt ved internalisert rasisme angår selvdestruktiv atferd (SDB), men på grunn av 

lav reliabilitet ble denne faktoren fjernet. I en skala RIAS-B som er utviklet som en del av 

nigrescence tilnærmingen til Cross (1971) måles fire dimensjoner av svart identitet: anti-

svarte holdninger (pre-encounter), rasistiske hendelser (encounter) som har ført til endringer i 

identitetsutviklingen hos svarte personer, positive holdninger til svarte og negative holdninger 

til hvite (immersion/emersion) og tilslutt internalisering av positiv svart identitet. Både IROS 

og RIAS Pre-encounter skalaer samvarierer positivt for dette utvalget og dette er en 

indikasjon på at begge skalaer måler negative stereotypier og anti-svarte holdninger. Ingen av 

de andre skalaer på RIAS-B korrelerte positivt med RIOS som betyr at de ikke måler helt det 

samme fenomen. 
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Skam  

En person er vanligvis svært motivert for å unngå skamfølelser.  Potash (1989) skiller mellom 

skam og skyld hos en person med selvhat. Mens skam beskrives som en total følelsesmessig 

en sterk opplevelse og har sin opprinnelse i barneårene før forsvar mot kritikk er utviklet og 

hvor de ikke skiller mellom kritikken og det å være en dårlig person. Skammen blir 

personliggjort av barnet fordi det føler seg som en dårlig person. Skyld oppleves i det å ha 

gjort noe galt i tilknytning til noe spesielt og er ikke så omfattende som skamfølelser.  Barnets 

behov kan undertrykkes hvis en forelder trekker seg tilbake og overser barnet, og barnet kan 

senere oppleve sterk skam som ikke er bevisst når liknende behov for andre mennesker senere 

kommer til uttrykk. Internalisert rasisme kan overføres via generasjoner, som en slags sosial 

arv. Hvis internalisering av en kritisk og avvisende forelder har skjedd i de første leveår kan 

opprinnelsen til skamfølelsene forbli ubevisst. I følge Potash er det ubevisst fordi 

inkorporering av den sadistiske angripende forelder har skjedd veldig tidlig i utviklingen 

derfor skjønner personen selv ikke hvor den destruktive selv-angripende mekanisme kommer 

fra. Dette er en forklaring handler om skyld og skam internalisert i barneårene, og selvsagt så 

kan folk med internalisert rasisme også ha tidlig internalisering i tillegg til skam og skyld 

relatert til rasisme, gruppen og det sosiale selv.  

Identifikasjon med aggressor  

Freud (1962) beskrev identifikasjon med den uangripelige autoritet som inkorporeres som 

superego (side 76). Bettelheim (1943, side 448-449) beskrev identifikasjon med Gestapo, 

hvor de undertrykte jødiske fangene aksepterte både verdiene og målene til Nazistene som 

undertrykket og torturerte dem under 2. verdenskrig. Hvis folk aksepterer undertrykkelse og 

mindreverdighet så kan identifikasjon med undertrykkerne bli en egen mindreverdighetskultur 

(Lindner, 2009, side 132).  

Devaluering og dehumanisering av egen gruppe 

I det allerede nevnt psykoterapeutiske studie tar Dhillon og Ubhi (2003) opp marginalisert 

identitet og internalisert rasisme hos trettito sørasiatiske menn (Bangladesh, India, Pakistan og 

Sri Lanka), født i Storbritannia som tilhører andregenerasjons innvandrerfamilier. Alle har 

opplevd rasisme og fordommer i sin egen gruppe, og fysisk mishandling, samt at 68.8 prosent 

har opplevd mobbing som utøver og offer. Samtlige deltakere opplever 

akkulturasjonsproblemer hvor de ikke klarer å tilpasse seg sin egen opprinnelseskultur eller 
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britisk kultur. Internalisert rasisme blir av Dhillon og Ubhi definert med utgangspunkt i Fanon 

(1952): Ved opplevd rasisme blir negative attribusjoner projisert innover av offeret og dette 

blir spilt ut negativt mot en selv og mot sin egen rasegruppe (side 45). Projeksjon er i denne 

undersøkelsen antatt å være en sentral mekanisme for internalisering av rasisme.  

Kulturkonflikten og internalisert rasisme hos disse menn viste seg som:  

Selvskadende atferd: Samtlige menn har erfaringer med rusmisbruk. 

Antisosial atferd: Alle har utøvet familievold og 59, 4 prosent var blitt ekskludert fra skolen.  

Mange har distansert seg fra sin opprinnelses religion og kultur: 59.4 prosent har få eller 

ingen venner fra egen kultur og for 50 prosent gjaldt dette i ungdomstiden. 78 prosent av 

mennene følte seg ikke hjemme i templet til sin opprinnelsesreligion.  

Følelsesmessige uttrykk for internalisert rasisme er: Sinne, tapsopplevelser, og skam. 

Forvirring i forhold til hvem de er og hva de er. En av deltakerne uttrykker internalisert 

rasisme som selvdestruktivitet ved at han til stadighet blir kalt for «Pakkis» og tar igjen med 

slåssing, for deretter å føle seg helt forspilt.  Psykoterapeuten trenger å forstå og å ta opp i 

terapien de kulturelle forskjellene og mulige identitetskonflikter som kan oppstå for eksempel 

i forhold til paternalismen i opprinnelseskulturen til klienten og i den nye kulturen.  

Et annet uttrykk for internalisert rasisme er latterliggjøring av sine egne folk og kultur, eller 

ønsker å tilpasse seg den britiske kulturen. Noen har ønsker om å bleke huden og de føler seg 

annerledes og stigmatisert blant hvite, og de føler seg annerledes enn andre fra sin egen 

opprinnelseskultur i Storbritannia. Enkelte av de sørasiatiske mennene ser på psykoterapeuter 

fra sin egen opprinnelsesgruppe som profesjonelt inkompetente. Behandlingen av internalisert 

rasisme som foreslås av Dhillon og Ubhi er at man psykoterapeutisk kan hjelpe klienten til 

utvikling av en sterkere etnisk identitet.  

3.4 Noen konsekvenser av internalisert rasisme og rasistisk 

selvhat 

Usynlighetssyndrom blant svarte menn 



34 

 

Usynlighet er en konsekvens av internalisert rasisme. Usynlighet hos afro-amerikanske menn 

er av Yeh (1999) og Franklin (1999) beskrevet som en konsekvens av internalisert rasisme og 

svart identitetsutvikling. Denne formen for usynliggjøring av selvet som av Franklin (1999, 

side 761) er definert som en psykologisk erfaring hvor personen føler at personlig identitet og 

evner i svært mange mellommenneskelige samspill blir undervurdert på grunn av fordommer 

og rasisme. Synliggjøring går på utvikling og modning av svart selv-identitet hos svarte 

menn, som for eksempel innebærer frigjøring fra forvirring og desillusjoner angående hvite 

idealer, om forvirring og behov for å bli akseptert og tolerert, og når man skal stå imot og når 

man skal tolerere undertrykkelse (side 768).   

Hjelpsøkingsatferd (konsekvens) 

Med utgangspunkt i en kvalitativ undersøkelse av syttien Romani-kvinner i Serbia og 

Makedonia og deres bruk og tilgang til helsetjenester under svangerskap og barsel definerte 

Janevic, Sripad, Bradley & Dimitrievska (2011) internalisert rasisme som: «en psykologisk 

barriere» av internaliserte holdninger og tro hos folk som har vært utsatt for rasisme gjennom 

livet. De fant at internalisert rasisme fører til at folk resignerer, opplever hjelpeløshet og 

håpløshet (side 3). I studien til Janevic et al. defineres internalisert rasisme via psykologiske 

reaksjoner hos kvinner i en stigmatisert gruppe som har akseptert rasismen (side 3). I likhet 

med studiet til Dhillon & Ubhi koples definisjonen av internalisert rasisme til definisjonen av 

rasisme. I følge Janevic et al. er rasisme et resultat av et system som begrenser muligheter og 

verdsetter folk etter utseende.(side 2)  

Det er ikke kun hjelpsøkingsatferd som influeres av denne psykiske barrieren. David (2009) 

hevder at internalisert undertrykkelse kan virke inn på utføringen av oppgaver som er viktige 

for enkelt personen, fordi utføringen innebærer en risiko å bryte med gjentatte negative 

internaliserte budskap om ens egen gruppe, og den sosiale angsten kan føre til at oppgaven 

unngås (side 89).  

Manifestasjoner av internalisert rasisme mellom personer 

Internalisert rasisme er en type overlevelsesatferd som i følge Lipsky vanskeliggjør 

relasjonene, samarbeidet og som svekker den svarte gruppens effektivitet. Ved erfaringer av 

undertrykking kan personen gjenoppleve tidligere rasisme og typiske reaksjoner vil utløses. 
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Undertrykte personer lærer seg overlevelsesatferd som å tåle nedverdigelse, spille roller som 

offer, tøffing, kjølig eller klovn (Lipsky, 1987). 

Eksempler på atferds-reaksjoner gitt i en studie av Pheterson (1986) er sosial isolasjon, 

usynlighet, resignasjon, trassige og utfordrende reaksjoner.  

I denne sammenlikningen knytter internalisert undertrykkelse til følgende mekanismer: 

internalisert konflikt, isolasjon, skam, usynliggjøring av selvet (self-concealment) og mangel 

på allianser og konstruktiv solidaritet til sine egne.  

Mekanismene ved internalisert rasisme er i studien til Pheterson (1986) også observerbare 

mellom ulike undertrykte personer for eksempel ved mangel på solidaritet og alliansebygging 

innad i den undertrykte gruppen (side 159). Hvis personen bruker ulike psykologiske 

overlevelsesstrategier etter at den ytre undertrykkingen er opphørt så er dette et uttrykk for at 

undertrykkelse er inkorporert i personligheten. Internalisert undertrykkelse kan føre til at den 

undertrykte personen opplever at identiteten er truet og at friheten er hemmet. En rekke 

reaksjoner er relatert til internalisert undertrykkelse som for eksempel: Følelser av frykt for 

revansj, vold og synlighet, takknemlighet for å ha overlevd, selvhat, mangel på selvrespekt og 

stolthet, maktesløshet, mindreverdighet, skyld og sinne (Pheterson, 1986).  

3.5 Behandlingsmetoder i litteraturen 

Søk som angår internalisert undertrykkelse og behandling ga følgende treff: PubPsych (3), 

PsychInfo (48), Web of Science (8). Søk etter begrepene «internalisert rasisme» og 

psykoterapi, samt allianse eller arbeidsallianse eller terapiallianse ga følgende treff: PsychInfo 

(3).  

Her skal jeg belyse noen av de terapeutiske metoder som er brukt i den utvalgte litteraturen 

for å få til endring av internalisert rasisme og rasistisk selvhat. 

Tilnærmingen i studien til Rosenwasser (2000) innebærer at ti jødiske kvinner med 

sammensatt etnisk og sosioøkonomisk bakgrunn deltar i et gruppesamarbeid hvor internalisert 

undertrykkelse utforskes og de søker å finne strategier for bedring. I løpet av ti møter á seks 

timer hver måned blir deltakerne bedt om å tolke og omtolke sin internalisert undertrykkelse 

for å prøve å skape mening i det de har opplevd, og til slutt har hver enkelt kvinne i tillegg en 

times evalueringsintervju. Studien bruker en gruppe-terapeutisk metode som kan oversettes til 
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«samarbeidende utforskning» («cooperative inquiry») og er inndelt i fem verktøy: 1) 

Systematisk gjentatt handling og refleksjon hvor 2) alle medlemmer deltar, 3) og hvor mange 

ulike måter å forstå på inkluderes (for eksempel bevegelse, kunst, historiefortelling, 

følelsesuttrykk og musikk), sammen med 4) valideringsprosedyrer for å utdype gruppens 

læring og 5) kritisk subjektivitet. Når data fra gruppemøtene og intervjuet er nedtegnet og 

kodet så studeres spesielt tema som angår internalisert undertrykkelse som internalisert anti-

semittisme 

Potash (1989) fokuserer ikke spesielt på rasisme, men anser at en person med selvhat som 

angriper seg selv med selvstraffende tanker har internalisert misbilligelse og uvilje av sine 

foreldre. Det kan også handle om inkorporering av en patologisk, sadistisk og angripende 

forelder (side 253). I artikkelen nevnes at psykoterapeuten i terapien vil fungere som en ny 

forelder i en resosialiseringsprosess hvor målsettingen er at personen internaliserer en ny og 

sunn foreldreperson. Potash beskriver selvhat som en ofte dominerende og selvstendig del av 

ego som kan forårsake en intens personlig smerte. Selv om Potash ikke fokuserer på rasisme 

så kommer perspektivet angående tidlig og omfattende læring inn, samt et av 

sosialiseringsaspektene ved selvhat. Selvstraffende tanker og handlinger er selv-genererte, 

men opprinnelsen er sosiale erfaringer og sosial patologi. Han tar opp at personer med selvhat 

ofte ikke tillater seg selv å gjøre feil eller å ta et valg.  

David (2009) benytter en kognitiv-atferds terapeutisk tilnærming for å styrke og endre 

kognisjon og atferd hos enkeltpersoner i undertrykte befolkninger. Med kognitiv atferdsterapi 

kan terapeuten skreddersy intervensjoner for spesielle kontekster til personer, styrke klienten 

som han anser er ekspert på sine egne erfaringer, samt at det kan tas hensyn til klientens 

sosiale støttesystemer. Dette er en tilnærming som kan tilpasses ulike undertrykte grupper for 

å øke egenstyrken (empowerment) og personlig effektivitet.  

3.6 Identifikasjon av fenomenene internalisert rasisme og 

rasistisk selvhat i psykoterapi 

Internalisert undertrykkelse kan hemme prosesser i gruppeterapi. Gainor (1992) fant at svarte 

amerikanske kvinner i det terapeutiske gruppearbeidet er opptatt av hva som skiller dem, noe 

som svekker opplevelsen av samhørighet dem imellom og internalisert undertrykkelse 

reduserer effektiviteten i gruppeterapi. 
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I en studie av Pheterson (1986) ble kvinner delt inn i ulike grupper hvor alle er nederlandske 

eller fra tidligere nederlandske kolonier, unntatt to deltakere som er fra USA. Alderen varierer 

fra begynnelsen av 20-årene til slutten av 50-årene, de fleste er i 30 til 40 års alder. Fem 

kvinner er kategorisert som hvite, syv som svarte, syv som jødiske, og fem som ikke-jødiske. 

I motsetning til de jødiske og svarte kvinnene som ble antatt for å ha internalisert 

undertrykkelse via rasisme og anti-semittisme så blir de hvite og de ikke-jødiske kvinnene 

antatt å ha «internalisert dominans» (det vil si inkorporering av for eksempel overlegenhet og 

normalitet hos personer innen den dominante gruppen, aksept av sine egne og fordommer mot 

andre). Gruppeterapi foregikk annenhver uke i 5 måneder: 1) Fortelle /skrive livs-historier for 

synliggjøring. 2) få øket stolthet og uttrykke følelser om selv, identitet og sin historie. 3) 

solidarisk uttrykkelse av følelser for andre kvinner i gruppen. 4) skapning av allianse med 

gruppemedlemmer som har ulik status. Motvirke hva som oppfattes som «norm» / 

normalitets- konformitet og å bryte internalisert undertrykkelse ved å bygge allianser og 

identifikasjon over ulikheter i sosial status med sine egne som mange undertrykte er blitt 

isolert i forhold til.  

Chapman, R. T. (2006) har gitt et psykoanalytisk tilnærming på hvordan internalisert rasisme 

aspekter ved identitet på ubevisste måter kan influere relasjonen når klient og terapeut har ulik 

etnisitet/rase og det er forskjeller i makt og privilegier. For å forstå hvordan internalisert 

rasisme kan influere dynamikken i klient – terapeut relasjonen så påpekes det at begrensinger 

og forstyrrelser kan oppstå i: 1) overføringen hos den regissør som produserer et innhold til 

forholdet og 2) motoverføringen hos den som mottar innholdet (den skjermen der dette 

innhold utspilles). Hva Chapman kaller «en mellometnisk overføring» er ofte ubevisste 

identitetsaspekter ved internalisert rasisme som kan bremse eller stoppe den terapeutiske 

prosessen for eksempel opplevelser av internaliserte skamfølelser fordi man skiller seg ut som 

og tror at «det er noe galt med meg». Dersom terapeuten ikke har et bevisst forhold til 

internalisert rasisme hos seg selv og ikke takler de emosjonelle projiseringer fra klienten når 

det er fordommer og rasisme i overføringsprosessen kan dette gjøre at relasjonen havarerer. 

Terapeuten kan for eksempel benekte opplevelser av å være truet, sitt eget emosjonelle 

forsvar og terapeuten kan distansere seg fra klienten og terapien hvis egen internalisert 

rasisme ikke er bearbeidet og bevisst. 

I en studie av Rosenwasser (2000) delte kvinnene sine erfaringer om internalisert 

undertrykkelse og kom i gruppeterapien frem til: 
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1) Det er både en lettelse og «styrkende» (empowering) å finne ut at det ikke dreier seg 

om en personlig patologi. 

2) De har likhet i uttrykk av internalisert rasisme som en reaksjon på ytre undertrykkelse 

som frykt, uverdighetsopplevelser, redsel for å bli avvist, følelser av manglende 

tilhørighet, redd for å vise frem sitt sanne jeg, tvilen på om man er god nok medlem av 

sin gruppe, en opplevelse at de enten er for mye eller ikke bra nok, prøver å være 

perfekt for ikke å bli angrepet og avvist, samt opplevelser av ansvarlighet for ulike 

vanskeligheter. En kvinne uttrykte at hun fikk selvhat av å ta inn anti-semittiske 

beskjeder og sa at kulturen gjør at man føler seg sånn og at det negative tas inn etter en 

stund.  

3) Det er opplevd som styrkende og bekreftende at andre føler og har det likt.  

Det ble tatt opp at noe av undertrykkingen også har med kvinneundertrykking å gjøre, ikke 

bare med undertrykking av jøder. Den terapeutiske effekten viser seg blant annet i 

tretrinnsprosessen nevnt over: Tydelig omfavnelse og positivt uttrykk av sin gruppeidentitet 

hvor man gjentatt handler i forhold til sin minoritetsidentitet for å gå imot, svekke og kvitte 

seg med følelser av usynlighet, skam og marginalisering. Læringen styrkes via de ulike 

bekreftende identitetshandlingene. Konfronteringen av rasismen og anti-semittismen er viktig 

og å ta opp jødiske spørsmål i ikke-jødiske miljø. Støtte hverandre til lederskap for å motgå 

internalisert undertrykkelse som ofte innebærer devaluering av jøders erfaring.  

Et annet aspekt er at positiv oppmerksomhet og verdsetting av å være jødisk går imot negative 

og destruktive beskjeder som har ført til internalisert undertrykkelse hos jødiske kvinner og 

jenter. Bevisstgjøring om internalisert undertrykkelse og motivering til endring er viktig. Man 

må vite at det er mulig å endre.  Rollespill, stemme og bevegelse ble vurdert som de sterkeste 

nye måter å dele erfaringene med internalisert undertrykkelse på. En av deltakerne fortalte at 

det å kunne gi uttrykk for følelser og sårbarhet var helende når hun opplevde støtte og 

omfavnelse av gruppen.  
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4. Diskusjon 

Det er gjort flere studier om selve fenomenet internalisert rasisme enn om rasistisk selvhat og 

terapi relatert til disse fenomener. Selv om det ikke er gjort mye forskning på terapi og 

internalisert rasisme så ønsker jeg i denne oppgaven å drøfte aspekter ved terapi. Jeg har vært 

inne på arbeidsallianse som er en spesielt interessant faktor i terapi og denne alliansen er 

avgjørende for å få til endring (Tichenor & Hill, 1989). I kapittel 4.1 diskuterer jeg noen 

aspekter som er viktig i forhold til terapialliansen for folk som har internalisert rasisme og 

rasistisk selvhat. I kapittel 4.2 drøfter jeg noen utfordringer i den terapeutiske relasjonen i 

tilknytning til disse internaliseringsfenomener. I kapittel 4.3 drøfter jeg om internalisert 

rasisme og rasistisk selvhat er anvendbare begreper i forhold til psykoterapi.  

4.1 Internalisert rasisme, rasistisk selvhat i psykoterapi 

Den terapeutiske alliansen 

Den terapeutiske arbeidsalliansen handler om at klienten opplever at terapeuten hjelper til 

med å forstå egne reaksjoner og at terapeuten jobber i team sammen med klienten for å løse 

problemer. Som nevnt innledningsvis er arbeidsalliansen i psykoterapi definert som et aspekt 

ved terapeut-klient relasjonen. For å gjenta så er arbeidsalliansen viktig av flere grunner blant 

annet fordi det handler om: 

1) At tillit og gjensidig respekt er viktig mellom psykoterapeut og klient, for at klienten skal 

bli i terapien.  

2) At klienten skal jobbe sammen med terapeuten for å nå målene i terapien og at de sammen 

finner løsninger for fremtiden.  

Arbeidsallianse er i litteraturen tatt opp både i forhold til individualterapi (en terapeut og en 

klient) og til gruppeterapier.  

Pheterson (1986) har observert at internalisert undertrykkelse forhindrer solidarisk samarbeid 

og alliansebygging, for eksempel ved å øke isolasjon og tilbaketrekning fra sine egne, ved at 

makt og ressurser ikke deles eller manglende vilje til å kjempe sammen mot undertrykkingen. 
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Den indre konflikten spilles ut i relasjoner, blant annet ved isolasjon, redusert 

samhørighetsopplevelse og respekt i forhold til sine egne.  

I litteraturen gis det følgende forslag til hva som kan gjøres av terapeuten under behandling av 

de to internaliseringsfenomenene:  

1) Ta opp temaene internalisert rasisme og rasistisk selvhat tydelig og direkte med 

klienten. 

2) Terapeutens rase og etniske tilhørighet kan spille en rolle. For en terapeut fra 

undertrykkerbefolkningen er det viktig å kunne ta perspektivet til den undertrykte 

befolkningen.   

3) Ta opp tema som angår kjente konsekvenser av internalisert rasisme for eksempel 

følelsesmessige (skam og tristhet), atferdsmessige (isolasjon, unngåelse av situasjoner, 

eller aggresjon) og kognitive (måter å tenke på som er typisk for disse 

internaliseringsfenomenene).  

4) Terapien og arbeidsalliansen kan influeres av hvor godt terapeuten selv har bearbeidet 

sin raseidentitet og fordommer mot folk fra andre raser og kulturer.  

5) Det kan hende at gruppeterapi kan være en mulig løsning for å holde undertrykte folk i 

terapi. Som en del av restitusjon fra internalisert rasisme nevner Watts-Jones (2002) 

viktigheten av at folk med mørk hudfarge har et trygt sted hvor de kan bearbeide og 

bevisstgjøre sine erfaringer sammen med andre svarte innad i en støttende gruppe, et 

sted hvor de ikke er utsatt for hvites frykt og rasisme. 

Alliansen slik den oppfattes av klienten er spesielt viktig som en av fellesfaktorene for at 

psykoterapien skal lykkes i følge Vasquez (2010, side 127). Hva er det så klienten opplever 

som allianse? I følge Hatcher (2010) er alliansen en pågående forhandling som skjematisk-

strukturelt og emosjonelt internaliseres hos klienten, og spesielt viktig er det at klienten 

opplever å få hjelp og omsorg, samt å få økende tillit til terapeuten (side 24). Tillit er et viktig 

aspekt hos folk som har vært undertrykt og som lettere kan ha svekket tillit til andre. Det er 

som nevnt tidligere ikke slik at folk med internalisert rasisme nødvendigvis har større tillit til 

en terapeut i sin egen opprinnelsesgruppe, heller tvert om i følge Dhillon og Ubhi (2003). Slik 

klienten opplever den terapeutiske alliansen så koker det ned til terapeutens atferd og uttrykk 
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som for eksempel omtanke, interesse, engasjement og vilje til å ta opp viktige tema som 

klienten har problemer med. Allianse oppnås som nevnt innledningsvis når klienten opplever 

identifikasjon med terapeuten. Andre viktige måter å forstå psykoterapeutisk allianse på er at 

klient og terapeut er enige om felles mål og jobber solidarisk for å oppnå dem i terapien og at 

følelsesmessig bånd utvikles mellom klient og terapeut (Brodin, 1979).  

Som et ledd i gruppeterapeutisk arbeid omhandler alliansebegrepet ifølge Pheterson (1986, 

side149) kunnskap om, respekt for og forpliktelse mellom ellers ulike folk. Pheterson hevder 

at allianse innebærer ulike prosesser i undertrykkende (dominerende) grupper og i undertrykte 

grupper og anbefaler alliansebygging mellom medlemmer til de som har internalisert 

undertrykkelse og de som har internalisert dominering. Allianse i gruppeterapi er knyttet til to 

viktige egenskaper: stolthet og solidaritet.  

Det paradoksale i forhold til folk med internalisert rasisme er at de ikke nødvendigvis vil 

foretrekke psykoterapi med en terapeut fra sin egen opprinnelsesbefolkning, men 

sannsynligvis vil ha preferanse for terapeuter fra den undertrykkende befolkningen. Agoro 

(2003) skriver at man kan se på akkurat dette valget om at en hvit terapeut er bedre, bevisst 

eller ubevisst skyldes at klienter fra undertrykte befolkninger aksepterer stereotypier mot sine 

egne og at hvite er bedre og mer verdt. Det vil si at det bak valget av psykoterapeut fra den 

undertrykkende befolkningen kan ligge et rasistisk selvhat. For psykoterapeuten er det viktig 

å lære seg hva internalisert rasisme og rasistisk selvhat kan gjøre med folk. For eksempel 

skriver Agoro at svarte amerikanere kan utagere hvite stereotypier om svarte, dette har 

sannsynligvis vært viktige måter å overleve på i et rasistisk samfunn og handler om mange 

ulike typer stereotypier. Det kan dreie seg om alt fra frykt for å lykkes til stereotypier som 

uttrykker selvhat (for eksempel at de utsetter andre afrikansk amerikanere for vold, bleker sin 

mørke hud eller beundrer og foretrekker hvite fremfor sine egne). Ved å resonnere over disse 

tema så vil terapeuten skjønne hvor alvorlig et rasistisk selvhat kan være for enkeltpersoners 

støttenettverk blant sine egne.  

For psykoterapeuter så vil det kreve forarbeide og grundig opplæring om internalisert rasisme 

for å behandle internalisert rasisme. Det kan være nødvendig å gjøre spesielle grep fra 

psykoterapeutens side for å få til en arbeidsallianse og vektlegge en relasjon bygget på tillit.  

Det kan være en fordel å bruke gruppeterapi for noen klienter med internalisert rasisme, 

spesielt viser studier at kvinner har hatt nytte av gruppeterapi for å få til endring.  
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4.2 Utfordringene i terapirelasjonen ved internalisert 

rasisme og rasistisk selvhat 

Det finnes evidens for at personer fra undertrykte grupper ikke så lett søker hjelp eller når de 

søker psykoterapi så avbryter de ofte terapien for tidlig. I denne forbindelse så er det viktig å 

forstå hva psykologen kan gjøre for å forhindre prematur avslutning av terapien. Man kan 

spørre seg hva det er som gjør at etniske minoriteter avslutter terapien prematurt. 

 

Undertrykte befolkninger i psykoterapi  

Noen studier viser at folk fra minoriteter oftere avbryter psykoterapi og er mindre fornøyd 

med den terapien de har fått (Rosen et al. 2013), uavhengig av terapeutens rase. Council of 

National Psychological Associations for the Advancement of Ethnic Minority Interests (2003) 

rapporterer at 50 prosent av svarte amerikanere avbryter psykoterapien etter første time 

(side14), også andre etniske minoriteter (spansktalende og folk fra stillehavsøyene) 

rapporteres å avbryte psykoterapi før de har oppnådd terapeutiske mål. Både Marshall (2004, 

side 62) og Constantino & Wilson (2007, side 237) påpeker det samme, at etniske minoriteter 

oftere prematurt avslutter psykoterapien. En studie av Rosenbeck, Fontana & Cottrol (1995) 

viser at man må ta hensyn til klientvariabler som angår klientens erfaringsbakgrunn og 

rasetilhørighet i terapi. Ved å studere 4726 svarte og hvite krigsveteraner med Post 

Traumatisk Stress forstyrrelse fant de et skille mellom klientene uavhengig av om de hadde 

svart eller hvit terapeut. Om terapeuten matchet etnisk med klienten spilte tydeligvis ingen 

rolle for om svarte menn ble i terapien. Svarte menn avsluttet terapien oftere enn hvite menn 

(på 10 av 24 mål), og de svarte mottok mindre intens psykoterapi. Funn fra ulike studier er 

ikke alltid sammenfallende på dette feltet som angår for tidlig dropp-ut fra psykoterapi blant 

ikke-hvite etniske minoriteter, men såpass mange funn støtter opp om det at jeg velger å 

nevne det som en utfordring.  

Faktorer som kan spille inn på prematur avslutning av psykoterapi hos etniske minoriteter kan 

være mange, for eksempel sosialøkonomiske grunner som kan forhindre mulighetene til å gå i 

psykoterapi selv om viljen er tilstede. Det ser likevel ut til at etniske minoritetspersoner som 

har hatt muligheten til å få psykoterapi ikke opplever terapeutisk allianse. I en studie av 
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Walling et al. (2012) fant de at gjennomsnittlig så opplevde ikke minoritetsmenn terapeutisk 

allianse over tid, mens de få minoritetsmenn som opplevde allianse med terapeuten oppnådde 

bedring i terapi i like stor grad som kaukasiske menn i samme type utvalg. Terapeutisk 

allianse er en viktig indikator på terapeutisk suksess i dette studiet og Walling et al fant i det 

samme studiet at de minoritetsmenn som ikke hadde opplevd terapeutisk allianse hadde det 

verre ved oppfølgingen et halvår etter enn de som opplevde terapeutisk allianse. Når 

viktigheten av arbeidsalliansen så ofte poengteres i terapiforskningen som et mål på 

terapeutisk suksess så understreker dette viktigheten av å fokusere på å finne ut hvordan den 

terapeutiske alliansen kan bedres hos undertrykte befolkninger.  

Man må spørre seg hva det er som forårsaker at færre personer fra undertrykte befolkinger 

opplever terapeutisk allianse. Kan det dreie seg om generell mistillit, paranoia, eller andre 

klientvariabler?  

Det kan se ut som at det er økt mistro og paranoia blant enkelte undertrykte befolkninger eller 

i undergrupper av undertrykte befolkninger. Combs et al. (2006) har studert forholdet mellom 

oppfattelse av rasisme og skala målinger av kulturell mistillit og paranoia. Man vet at de som 

har internalisert rasisme oftere oppfatter rasisme i møter mellom mennesker. Hipolito-

Delgado (2007, 2010) fant at hos latinske og meksikansk-amerikanske personer så er øket 

oppfattelse av rasisme i møte med andre relatert til internalisert rasisme. Oppfattelse av 

rasisme er også relatert til alt fra kulturell mistillit til ikke-klinisk paranoia hos svarte 

amerikanere, dette er støttet i studiet til Combs et al. (2006). Det er naturlig å tenke seg at 

svarte menn som ofte oppfatter rasisme vil bringe med seg mistillit og paranoia inn i den 

psykoterapeutiske relasjonen, så dette kan være en forklaring på at færre opplever terapeutisk 

allianse blant de som er utsatt for rasistisk undertrykkelse. Det er utenfor rammen av min 

oppgave å gå inn på det her, men det kan være nyttig for terapeuten å lære mer om hvordan 

man takler mistillit og paranoia på best mulig måte i psykoterapi. Mistillit er en kjent faktor i 

psykoterapi blant minoritetsbefolkninger i USA i følge Council of National Psychological 

Associations for the Advancement of Ethnic Minority Interests (2003, side 9), spesielt gjelder 

dette for Asiatisk amerikanere og minoritetsfolk fra Stillehavsøyene. Disse minoriteter har 

opplevd feildiagnostisering og mangelfull behandling på grunn av kulturell mismatch i 

forklaringer av plager og at klienten ikke får den hjelpen de forventer.   

Rosen et al. (2013) fant i en allerede nevnt studie at svarte amerikanske menn med post 

traumatisk stress (PTS) lidelse som fikk psykoterapi sjeldnere opplevde arbeidsallianse i 
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terapien uansett om terapeuten er hvit kaukasier eller svart amerikaner. I dette studiet spilte 

ikke matchende rase-tilhørighet mellom klient og terapeut inn på utfallet for de svarte 

mennene. Også i dette studiet fant de at menn som ikke opplevde arbeidsallianse med 

psykoterapeuten hadde mindre bedring av sin tilstand enn de som opplevde arbeidsallianse. I 

følge Liggan & Kay (1999) har mange Afrikanske amerikanere «negative indre modeller for 

relasjoner» som kan være en redskap for forståelse for psykoterapeuten: 1) indre modeller av 

fraværende far og overinvolvert mor. 2) indre modeller av hvordan de betrakter hvite som mer 

verdt og som å tilhøre en motsatt kultur som de tillegger positive stereotypier. 3) indre 

modeller av svarte som mindreverdige, primitive og ikke-hvite. De indre modeller av svarte 

ivaretar negative stereotypier og som er forbundet med skam.  

Fordi personer med internalisert rasisme ofte foretrekker psykoterapeuter fra den 

undertrykkende majoritetsbefolkningen så er det interessant å finne ut om det er mulig å 

overkomme slike negative indre modeller og oppleve allianse i psykoterapi med en terapeut 

fra en annen rase og kultur. Svaret til Liggan & Kay er at det er mulig med en psykoterapeut 

som er kulturelt bevisst og som minimaliserer fokus og uttrykk som devaluerer den svarte 

kulturen, det vil si at terapeuten ikke uttrykker etnosentriske oppfatninger eller støtter 

undertrykkende institusjoner. Det er også viktig for psykoterapeuten å ta med i vurderingene 

at de kulturelle referanserammene ikke er lik egen kulturelle forståelse. I denne oppgaven har 

jeg drøftet internaliseringsfenomener som i seg selv krever en spesiell forståelse av hva 

rasisme kan føre til hos noen personer i undertrykte befolkninger. Psykoterapeuten må ha 

kunnskap i bruk av gesturer, kulturelle verdier, bruk av språk for å bli en bedre alliansepartner 

for svarte med «negative indre modeller for relasjoner». Chang & Berk (2009) har i en studie 

av kryss-kulturell terapi vist at terapeutisk allianse svekkes og mistro øker hvis 

psykoterapeuten uttrykker rasistiske eller etniske stereotypier, enten dette gjøres tydelig eller 

indirekte.  

Vasque (2010) (side 130-131) tar opp hvordan internalisert rasisme er en barriere mot effektiv 

behandling og Gainor (1992) finner at internalisert rasisme hemmer prosesser i gruppeterapi. 

Childs (1990) beskriver selvhat i form av en indre kolonist og som en barriere mot 

utforskning av seg selv i terapi (side 199). Jeg nevnte innledningsvis at hvis klienten ikke er 

bevisst den internaliserte undertrykkelse og rasisme og hvis psykoterapeuten ikke har innsikt i 

internalisert rasisme eller rasistisk selvhat kan resultatet av møtet mellom klient og terapeut 

bli en kulturkollisjon fremfor en nyttig og varig terapeutisk relasjon. Internalisert rasisme 
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spiller i noen tilfeller inn på bruk av psykoterapi og seleksjon av terapeut, og som Dhillon & 

Ubhi påpeker (side 46) kan fenomenet føre til en krevende og lite tillitsfull klient som helst 

foretrekker en terapeut fra den hvite majoritetsbefolkningen.  

Kulturelle forskjeller (kulturelt mangfold i terapirommet) 

Jeg skal ikke her gå i dybden på dette med kunnskap på kulturforskjeller, men nevner at for å 

styrke den terapeutiske relasjon kan være nødvendig å ta noen hensyn til kulturelle 

verdiforskjeller og å tilegne seg nødvendig kunnskap. Marshall (2004) beskriver på side 60-

61 noen sentrale kulturelle verdiforskjeller for eksempel at i noen øst-asiatiske kulturer så er 

det viktig med kollektiv fokus fremfor individualistiske verdier. Kulturelle verdiforskjeller 

kan være bestemmende på hvordan klienten uttrykker seg, og vektlegging av tenkning, 

emosjoner, fri vilje, materialisme, åndelighet og selvbegrepet kan variere mellom kulturer.  

Valg av fremgangsmåter kan måtte revurderes med hensyn til slike kulturelle forskjeller.  

Generell kunnskap om hva det vil si å ha vært utsatt for rasisme 

Terapeuten må ha generell kompetanse om tema som er viktige for etniske minoriteter, og 

spesielt om rasisme.  

Også for de som har internalisert rasisme gjelder den generelle kunnskap som er knyttet til 

rasisme i direkte møter med mennesker og i institusjoner, derfor er det viktig å ha kunnskap 

om dette samt for terapeuten å uttrykke klare anti-rasistiske standpunkt for klienten. Personer 

som opplever rasisme opplever det ofte over lang tid, og rasismeerfaringer kan til og med gå i 

arv. Det er viktig for terapeuten å kjenne til det Thomson-Miller & Feagin (2007) omtaler 

som «kumulative langtidseffekter av rasisme» som ofte er traumatiske og innebærer at de 

stressreaksjoner som oppleves i tilknytning til rasismeerfaringer ofte erfares om og om igjen.  

Når en person reagerer så reagerer de ikke nødvendigvis kun på den ene hendelsen, men kan 

reagere på en hel akkumulert erfaringsverden av rasismehendelser. Å være utsatt for rasisme 

gjør at personer også er mer på vakt og alltid må være forberedt på å takle rasisme og 

diskriminering, dette er ofte forbundet med energitap. At psykoterapeuten kartlegger hvor 

intens rasismeproblematikken er og hvor stor rolle den spiller i klientens hverdag er viktig 

tidlig i terapien. I tillegg er det også slik at rasisme fornektes av de som undertrykker og det er 

viktig å være klar over at de som opplever rasisme også kan ha opplevd at andre benekter 

eller omdefinerer deres erfaringer. På den måten forblir personen alene med ubehagelige og til 
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tider traumatiske opplevelser og det skjer også at de dobbeltklandres ved at de beskrives som 

paranoide, overfølsomme og vanskelige.  

Internalisert undertrykking automatisert og ubevisst 

At internalisert undertrykkelse prosesseres på ulike bevissthetsnivå slik Bailey (2008) hevder 

er støttet empirisk. David & Okazaki (2010) har studert automatisert og ubevisst prosessering 

av internalisert undertrykkelse hos amerikanere med Filippinsk opprinnelse. De fant støtte for 

automatisert tenkning og priming i tilknytning til internalisert undertrykkelse, og 

eksperimentene kan tolkes som støtte for at internalisert undertrykkelse kan være 

utilgjengelige for introspeksjon. I et av studiene viste David & Okazaki at forsøkspersonene 

reagerte automatisk med et positivt tankesett på amerikanske ordstimuli og at negative tanker 

var automatisk aktivert når de ble presentert for Filippinske ordstimuli. Teorien bak 

tolkningene er at folk assosiativt reagerer raskest på stimuli som passer inn i det godt innlærte 

kognitive nettverk. Det som er internalisert vil altså prosesseres raskt og David & Okazaki 

fant støtte for at 25 av 44 forsøkspersoner reagerte raskt på amerikanske ord, og kognitivt 

tregt på det som tilhører opprinnelseskulturen. Tolkingen av funnet er at disse 25 personer har 

et kolonialisert tankesett det vil si internalisert undertrykkelse.   

Bevisstgjøring og tydeliggjøring 

Bailey & Chung (2011) bruker uttrykket «internalisert raseundertrykkelse» som Bailey (2008) 

har testet for validitet på flere ulike dimensjoner.  Deres definisjon av «Internalisert 

raseundertrykkelse» er fritt oversatt: Svarte folk internaliserer og aksepterer den dominante 

hvite kulturens undertrykkende holdninger og handlinger i forhold til afrikansk-amerikanere, 

samtidig som de benekter de afrikanske perspektiver og kulturelle motiver. Bailey (2008, side 

7) har lagt til at det skjer en gjentakelse av internaliserte undertrykkelsesmønstre, undertrykte 

folk gjentar internaliserte negative holdninger og atferd i forhold til folk av samme rase. Dette 

skyldes at noen undertrykte folk har internalisert og akseptert den hvite kulturens tro og 

raseundertrykkende handlinger, dette kommuniseres både bevisst og ubevisst mot andre i sin 

egen gruppe. Betydning av bevissthetsgjøring og opplæring om internalisert rasisme og 

rasistisk selvhat er tidlig nevnt som redskaper for å få til endring og løsrivelse fra 

undertrykkingen. Freire (1973, side 68-69) vektlegger viktigheten av kritisk bevissthet og 

opplæring som frihet fra undertrykkelse som en del av frigjøring og lindring av de skjulte 

sårene i sjela etter rasisme.  
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Å skape en kultur av samarbeide på tvers av individuelle ulikheter er også en del av terapi -

prosessen. Denne tilnærmingen viste seg å hjelpe kvinnene til å styrke og frigjøre seg selv og 

å ta kontroll over egen læring.  

Watts-Jones (2002) gjør en distinksjon mellom to ulike erfaringsverdener 1) hvor de hvite 

tenger å restitueres fra sin rasisme som uttrykkes på ulike nivå, og 2) de svarte som er ofre for 

rasismen trenger å restitueres fra internalisert rasisme. Folk er sjelden bevisst den 

internaliserte rasismen og de sårene som er skapt på grunn av rasismen, temaet er vanskelig å 

ta opp og derfor er det viktig å tydeliggjøre temaet i samtale. Det er viktig å formidle at 

internalisert rasisme er en reaksjon på traumer og den kan uttrykkes som skamfølelser, angst, 

sinne, lav selvaksept, lav selv-sikkerhet, hjelpeløshet og depresjon. Videre påpekes 

viktigheten av å få frem forskjellen mellom skammen som er påført folk via rasismen, og 

mellom den personlige og fortiede skammen av å være utskjemt som et offer (et stigma). Det 

kontraintuitive hos noen undertrykte folk er at en styrkende og legende prosess først kan starte 

ved å åpne seg for, snakke om og akseptere den offerposisjon man er i, inklusive smerten, 

angsten og usikkerheten og sårbarheten (side 594). Watts-Jones (side 599) nevner at selv-

differensierende reaksjoner fremfor konforme og opposisjonelle reaksjoner er måter som 

voksne personer kan bruke for å takle angst og smerte på. Selv-differensiering innebærer at 

personen bevarer en integrert selv-posisjon og velger ikke å ta igjen ved å reagere med 

forsvar, angrep eller unngåelse når angsten oppstår. Internalisert rasisme kan også utrykkes 

ved å ville bevise for andre at man er like bra, ikke-rasistisk, legitim og akseptabel. Videre 

anbefaler Watts-Jones at svarte som skal jobbe med internalisert rasisme i terapi bør ha en 

svart psykoterapeut hvis ikke terapeuten har direkte kjennskap med rasisme og fenomenet 

internalisert rasisme, samt er komfortabel med å ta opp slike tema. Det kan hende at det 

gjelder for noen grupper, men som allerede påpekt ser ikke dette nødvendigvis ut til å være av 

nytte for alle undertrykte grupper.  

En utfordring for alliansen er hvis psykoterapeuten selv ikke har bearbeidet tema om rasisme, 

internalisering og selvhat og ikke-intensjonelt kommuniserer tvetydig eller utydelig. For å 

kunne være en oppriktig og tydelig alliansepartner i terapi så mener Vasquez & Magraw 

(2005) at psykoterapeuten uansett kulturell bakgrunn skal ta opp og jobbe med tema angående 

egen posisjon og egne erfaringer, samt privilegier og undertrykking. Terapeuten kan spørre 

seg hvilke privilegier og undertrykking som man selv har erfart i forhold til etnisk og kulturell 

bakgrunn, kjønn, klasse og annet, samt hvordan undertrykking eller strukturelle privilegier er 
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internalisert, hvilke stereotypier terapeuten selv har om andre grupper. Hvis terapeuten ikke 

har bearbeidet og tenkt over sin egen posisjon i sin egen kultur og i forhold til folk i andre 

kulturer kan det skje ubevisste og uintenderte former for kommunikasjon som kan være 

forstyrrende på arbeidsalliansen. I tilfeller hvor terapeuten ikke har jobbet med seg selv så kan 

det hende at rasistiske kommentarer eller holdninger uintendert kommer til uttrykk, for 

eksempel ved at terapeuten sier at det er unødvendig å ta hensyn til rase eller kultur for å 

forstå personens problem eller at rase ikke betyr noe i terapeutisk sammenheng. Det finnes 

mange flere eksempler på slike uttrykk for rasistisk mikro-aggresjon (Constantine, 2007) og 

funn viser at slike ubevisste former for rasisme predikerer en svakere terapeutisk allianse.  

I kognitiv-atferdsterapi kan klienten endre negative selvskjema og negativ gruppeidentitet ved 

hjelp av ulike strategier og oppgaver. David (2009) foreslår at terapeuten kan hjelpe klienten 

med å endre forholdet til sin egen opprinnelsesgruppe på ulike måter blant annet ved å gi 

realitetstestende hjemmeoppgaver. Ved hjemmeoppgaver kan en klienten som opplever seg 

selv som verdiløs for eksempel bli bedt om å lage en liste over de positive egenskapene til 

selvet og også spørre slektninger, venner, kolleger om dette. Bevisstgjøring av historisk og 

nåtidige undertrykkende faktorer kan i følge David gi en forståelse av forbindelsen mellom 

psykopatologi og undertrykking hos klienten. Å lære seg om historien til sin 

opprinnelsesgruppe og positive aspekter i tilknytning til den kan være andre typer 

hjemmeoppgaver. 

Harrell (1999) foreslår at psykoterapien bør aktivere kognitive skjema hos undertrykte svarte 

amerikanere, fordi dette muliggjør kritikk og bevissthet om prosesser og faktorer i miljøet 

som fører til utviklingen av hva han kaller «Manichean mind». Betydningen av uttrykket er 

nevnt innledningsvis. Terapien må føre til bevissthet og innsikt om de undertrykkende sosiale 

kreftene slik at effekten av dem lindres og personen blir i stand til å komme ut av destruksjon 

og opplevelser av å være umenneskeliggjort.  

I følge Sveaass (2002) så er det en fordel hvis psykoterapeuten forstår at mennesker kan ha 

motsatte roller både som undertrykket og som undertrykkere. Som behandler av folk med 

internalisert rasisme og rasistisk selvhat kan det være en fordel at terapeuten tenker over dette, 

dersom undertrykkende holdninger uttrykkes så må disse og konteksten tydeliggjøres. De som 

har internalisert rasisme har alt dette i sin læringshistorie, undertrykkende holdninger og 

rasistiske utsagn kan forekomme i terapien enten mot egen opprinnelsesgruppe, mot 
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undertrykker gruppen (revansje) eller mot andre undertrykte grupper. Tydelig anti-rasisme er 

på sin plass, men muligens ikke i de første terapitimene før alliansen er utviklet.  

Vasquez & Magraw (2005) foreslår fremgangsmåter for å hjelpe klienten med endring av 

effektene av sosial undertrykkelse. I den forbindelse må terapeuten forstå sin egen sosio-

kulturelle posisjon, fenomenet internalisert rasisme og undertrykkelse og hvilke effekter dette 

kan ha på klienten.  

Terapeuten må identifisere sine egne traumer, privilegier og ufordelaktige forhold i sitt eget 

liv, samt forstå hvordan dette preger ens eget liv. Terapeuten må også forstå hvordan egen 

kultur har effekt på en selv, også som terapeut. Dette er viktig for å være en alliert med 

klienten også for å avbryte undertrykkingen.  

4.3 Anvendbarheten av begrepene i forbindelse med 

psykoterapi.  

Hovedproblemstillingen er om internalisert rasisme og rasistisk selvhat anvendelige og 

meningsfulle begreper i forbindelse med psykoterapi. 

Internalisert rasisme kan som nevnt tidligere føre til skam, sinne, angst og andre 

følelsesmessige tilstander. Begrepet gir en dypere forståelse av rasisme på mange ulike måter, 

for eksempel er det forståelig at undertrykking generer sinne hos de undertrykte og som nevnt 

kan dette sinnet både vende seg mot selve undertrykkerne og mot en selv og medlemmer av 

egen gruppe. Paradoksalt nok kan sinne, angst og skam hos undertrykte personer også være 

relatert til konflikten som angår identifikasjon med undertrykkerne, det vil si at noen 

undertrykte personer ønsker å være del av den undertrykkende kulturen. En slik konflikt 

innebærer i følge Shechter (1992, side 347) at den undertrykte personen vil tilhøre den 

undertrykkende verden på bekostning av sin identitet, det vil si at personer med identifikasjon 

vil tape deler av selvet. Slike konflikter er ofte skjulte årsaker til psykisk smerte som ikke er 

enkelt å forstå uten de bevisstgjørende begrepene internalisert rasisme og rasistisk selvhat.  

For å tydeliggjøre dette underkommuniserte temaet om internalisert rasisme har jeg i denne 

oppgaven tatt utgangspunkt i selvidentitet og konflikt ut fra klassisk psykoanalytisk tenkning. 

Det kan også være interessant å inkludere nyere teoretiske tilnærminger som ser på ideen om 

et selv som en illusjon av mange ulike dissosierte selvtilstander.  
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Både konflikt og historisk bevissthet er en kapasitet som må tilegnes. Dess flere traumer og 

mer undertrykking en person har opplevd, desto mer må sannsynligvis terapeuten ta hensyn til 

at personer muligens ikke har utviklet gode nok kapasiteter for en enhetlig oppfattelse av et 

selv og «en historisk sammenhengende bevissthet» (det vil si en opplevelse av at tidligere og 

nåtidige opplevelser henger sammen). For at klienten skal kunne løse indre konflikter så må 

klienten slik Bromberg (1996) ser det utvikle en oppfattelse av sammenheng mellom 

dissosierte selv i den terapeutiske situasjonen selv når relasjonen blir komplisert. Dissosierte 

selv kan i dette perspektivet sees på som en normaltilstand og oversatt fra engelsk skriver 

Harry Stack Sullivan (1950, side 221) «at for alt han vet så har folk like mange personligheter 

som mellommenneskelige relasjoner». 

Som jeg har vist i oppgaven så gir begrepene internalisert rasisme og rasistisk selvhat mening 

og er anvendelige for å få til endring i psykoterapi av enkelte medlemmer av undertrykte 

befolkninger. Begrepene er redskaper for forståelse, bevisstgjøring i psykoterapi og for 

opplæring av psykoterapeuter. Med disse begrepene fremheves noe av kompleksiteten ved 

kulturelle forskjeller, folk fra ulike kulturer har ulike sosialiseringserfaringer og noen har 

internalisert rasisme og rasistisk selvhat. Både kulturelle forskjeller og disse 

internaliseringsfenomenene krever hver for seg ulike typer forberedthet hos psykoterapeuter 

som jobber i krysskulturelle relasjoner.   
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5. Avslutning 

I denne oppgaven har jeg forsøkt å kaste lys over et tema som både ut fra et historisk, et 

politisk og et psykologisk perspektiv er sentralt og viktig, nemlig det at mennesker er utsatt 

for undertrykking og rasistisk diskriminering. Og at de tar rasismen og undertrykkingen inn 

og gjør den til undertrykking av seg selv og sine egne og til selvhat, rasistisk selvhat. Disse 

internaliserte fenomenene forklarer hvorfor folk ikke frigjøres samtidig som ytre 

undertrykking opphører. Jeg har valgt å utdype dette tema med utgangspunkt i psykologisk 

litteratur. Det er viktig å skape bevissthet og kunnskap om internalisert rasisme og rasistisk 

selvhat for terapeuter som jobber krysskulturelt og spesielt i en verden med mye migrasjon og 

undertrykkelse av befolkningsgrupper.  

Jeg etterlyser flere terapeutiske studier om hva som kan gjøres for å styrke terapialliansen for 

undertrykte folk med internalisert rasisme og rasistisk selvhat. Litteratursøkene resulterte i få 

treff på undersøkelser om endring av disse fenomenene i psykoterapi, og et håp er at 

forskning på disse tema vil gjøres i Norge. Her i landet har vi for eksempel samene som er en 

historisk undertrykt befolkning, det vil si at undertrykkingen har vedvart lenge.  

Mange utsettes for flere former for undertrykkelse, for eksempel kvinneundertrykking og folk 

kan i tillegg ha vært utsatt for vold eller andre overgrep enn rasisme. Dette er et faktum som 

må tas hensyn til i psykoterapi, men det har vært utenfor denne oppgavens ramme å diskutere 

hvordan flere former for undertrykkelse kan virke inn på mennesker og hvordan terapi må 

tilpasses i slike tilfeller. Jeg vært inne på at internalisert rasisme og rasistisk selvhat ofte er et 

resultat av historiske traumer av hele befolkningsgrupper, dette er tatt opp i en del av 

litteraturen. Duran et al. (1998) kaller dette «sår på sjelen» og bruker begreper som 

posttraumatisk stress som er overført fra generasjon til generasjon (intergenerational post 

traumatic stress disorder). Mange av de befolkningene hvor internalisert rasisme og rasistisk 

selvhat finnes har også vært utsatt for folkemord, tidligere i historien eller i nyere tid. Selv om 

det finnes lite forskning på endring av internalisert rasisme og internalisert undertrykkelse så 

er det god grunn til å tro at psykoterapi har potensiale til å motvirke effekten – eller i det 

minste noe av effekten - av rasisme og undertrykkelse. I litteraturen foreslås eller har det vært 

benyttet ulike tilnærminger som psykoanalytisk orientert terapi og kognitiv-atferdsterapi, både 

gruppeterapeutiske og individualterapeutiske tilnærminger, samt flere ulike narrative 

tilnærminger. Noen terapeutiske tilnærminger er brukt med gode resultater.  
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Vedlegg 1: Appendiks for metodekapittel 

Appendiks for Metodekapittel  

De boolske søkene som er gjort er lagt til i dette appendiks for at søkene skal være mulig å 

gjenta i de ulike valgte søkemotorer som allerede er nevnt i metodekapittelet. Med boolsk 

logikk det er gjort enkle søk hvor enkeltbegreper forbindes med AND. Engelske ord settes i 

denne presentasjonen i parentes. 

2.1  

Det er søkt eksakt på de mest sentrale begrep og uttrykk med anførselsteg. Med boolske søk 

beordres søket til å inkludere en presis frase for eksempel «internalisert rasisme» 

(«internalized racism»). Eksakte fraser er i noen tilfeller forbundet med enkelt begrep (for 

eksempel «internalized racism» AND psychotherapy) eller med andre eksakte fraser (for 

eksempel «Internalized racism» AND «self hatred»). Det er i noen tilfeller brukt avansert 

nøstet spørring «Internalized racism» AND (treatment OR psychotherapy OR therapy OR 

counseling). Ord som ikke utgjør en frase er søkt bredt med alle termer inkludert, for 

eksempel Internalized AND race AND Psychotherapy. 

Eksempel på søk: «Internalisert rasisme» AND (Psykoterap*). Et asterisk symbol er 

typografisk sett en stjerne (*) som fylles inn slik at alle ukjente tegnvariasjoner for symbolet 

inkluderes i søkeordet. Jokertegn (wildcard) er et annet navn på dette stjernesymbolet som 

erstatter alt fra null til flere tegn. Når man for eksempel setter et asterisk symbol i suffiks i det 

norske søkeordet Psykoterap* eller det engelske Psychotherap* så vil alle mulige 

endestavelser inkluderes etter stjernemerket (*) og på den måten vil søket inkludere både for 

eksempel psykoterapi, psykoterapeutisk og psykoterapeutiske. 

2.2 

For å inkludere omskrivninger og bøyninger av variasjoner over rasebegrepet for eksempel 

racism, race, racist og racial så brukes det asteriske symbolet i suffiks (rac*). Det engelske 

søkeordet nevnes i parentes.  

 



63 

 

Amerikansk-engelsk og britisk engelsk skiller seg på noen viktige ord for eksempel 

amerikansk-engelsk «Internalized» og britisk-engelsk for eksempel «Internalised». Søk er 

gjort på de amerikansk-engelske søkeordene for internalisert rasisme («internalized» og 

«internalised»), samt ulike kombinasjoner med disse og andre liknende ord og fraser. Andre 

relaterte ord og fraser som kan nevnes her er «Internal» og det gjøres derfor søk med asterisk 

symbol for å inkludere de ulike suffikser («Internal* rac*»). For å inkludere ulike stavelser av 

internalisert så er det på engelsk søkt på internali*ed. Det er forskjell på om det søkes på 

internalisert rasisme som 1) internal* raci* og 2) «internal* raci*», for søk etter spesifikke 

uttrykk brukes som nevnt anførselstegn.  

At «etnisk diskriminering» og «etnisk undertrykkelse» brukes alternativt til rasisme og 

rasistisk undertrykking kan bekreftes ved avansert nøstet spørring via Google Scholar: «ethnic 

discrimination» AND Internali*ation AND ( «Native American*» OR Norway OR Sami OR 

Saami OR «South Africa» OR Austalia OR «Black American*» OR «African American*» 

OR Latin* OR «Latin American*») OR Roma OR «Roma people» OR Romani). Det brukes 

akkurat samme type nøstet spørring ved å erstatte etnisk diskriminering («ethnic 

discrimination») i denne boolske spørringen for eksempel med etnisk undertrykkelse («ethnic 

oppression») og rasisme («racism»), rasediskriminering («rac* discrimin*) og internalisert 

rasisme (internal* raci*).  

 

På samme måte som sist nevnte bolske spørring søkes det med uttrykkene: Ethni* discrimin*, 

«Ethni* discrimin*» , «Ethnic self-hat*», «Ethni* oppression», «Internali*ed rac*» og Ethni* 

oppress*. 

Tema i oppgaven er relatert til identitet og derfor er det søkt på fraser og ord som omhandler 

for eksempel internalisert identitet» («internal*ed ident*») og etnisk identitet og 

internalisering («ethnic* identi*» AND internal*ation). Andre viktige relaterte begreper og 

uttrykk er «indre diskriminering» («internal discrimin*», Fortes De Leff, 2002), samt 

internalisert identitet (internal*identi*) og etnisk identitet (ethni* identi*). 

2.3 

Rasistisk selvhat er søkt som enten (rasism AND «self hate») eller (racism AND «self 

hatred») . Et eksempel er følgende boolske søk gjort med engelske søkeord: Raci* AND self-
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hat*. Ord med liknende betydning som selvhat søkes medboolsk nøstet spørring og rasisme 

legges til: Raci* AND («self hat*» OR self-hat* OR self-contempt* OR self-insult* OR self-

devalu* OR self-critic* OR self-humiliat* OR self-devaluat* OR self-loath* OR self-

deamean* OR self-degrad* OR self-destruct*) 

Det er søkt på «etnisk selvhat» («ethnic self-hate» og «ethnic self-hatred») som for eksempel 

«ethnic self-hat*».   

 

2.4 

«Internali*ed rac*» AND (psychotherap* OR therap* OR treatment OR counsel*) 

Internali*ed rac* AND (psychotherap* OR therap* OR treatment OR counsel*) 

«Self hat*» AND rac* AND (psychotherap* OR therap* OR treatment OR counsel*) 

«Ethnic identit*» AND internali*ation AND rac* AND (psychotherapy* OR therapy OR 

treatment OR counsel*) 

De ulike uttrykk over ble også koplet med begrep multikulturell (multi-cultural), 

transkulturell (Transcultural) og kryss-kulturell (cross cultural). For eksempel med følgende 

nøstet spørring: «Internali*ed raci*» AND (psychot*therap* OR therap* OR treatment OR 

counsel*) AND (trans-cultural OR multi-cultural OR cross-cultural). Begrepet flerkulturell 

brukes også på norsk. 

I tillegg er det søkt på overnevnte terapibegreper sammen med begreper og uttrykk som er 

sentrale for denne studiens problemstillinger. Det gjelder begreper og uttrykk som: 

Arbeidsallianse (working alliance), psykoterapeutisk relasjon (psychotherapeutic relation), 

terapeutisk relasjon (therap* relat*), klient-terapeut relasjon (client-therapist relat*), 

terapeutisk bånd (therap* bond*), terapeutisk allianse (therapeut* alliance* og therap* 

alliance*), psykoterapeutisk allianse (psychotherap*alliance*), psykoterapeut-klient allianse 

(psychotheraput*-client variance*) og klient-terapeut allianse (client*-therapist alliance*). I 

tillegg er det søkt på klientvariabel («client variable*»), «kulturell match*» («cultural 

match*»,), «etnisk match*» (ethnic* match*), terapeut-klient match* («therap* client 

match*»), og klient-terapeut match* («client therap* match*») 
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En av de mest komplekse avanserte spørringer er: «Internali*ed raci*» AND 

(psychot*therap* OR therap* OR treatment OR counsel*) AND (alliance OR «working 

alliance*» OR «therap* bond*» OR «psychotherap* bond*» OR «psychotherap* relation» 

OR «therap*relation OR «therap* alliance» OR «psychotherap* alliance» OR «therap* client 

alliance» OR «psychotherap* client alliance» OR «client therap* alliance» OR «client 

psychotherap* alliance»). 

 


